




กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.1 โลจิสติกส�  1.1.1 การจัดการการขนส�ง 25571661101864  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส�ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.1.2 การจัดการซัพพลายเชนสากล 25561661103202
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.1.3 การจัดการธุรกิจค0าปลีก 25522501105258
 หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25522501103627
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25532501101828
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก (หลักสูตรทางไกล) 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25581991100398
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ�

25581991100398
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25561231102484  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25540681100332  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิต

25591391100595
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25581421100316  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
25551461103851  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25571791101521  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25511531104372
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25571751100481  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25551661100624
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25581731101841
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25571691101709  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25561651101423  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 บัญชีแนบท$ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง กําหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาท่ีเป.นความต$องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน

 สําหรับนิสิต หรือนักศึกษาท่ีเข$าร�วมโครงการ ป2การศึกษา 2560

สาขาวิชา

25561651101423  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25521261103618  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีก วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 1.1.4
การจัดการธุรกิจค0าปลีก 
และแฟรนไชส�

25561801101846
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีกและแฟรนไชส�
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25571331100855
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีกและแฟรนไชส�
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25520541101605
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีกและแฟรนไชส�
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25561301100028
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค0าปลีกและแฟรนไชส�
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

 1.1.5
การจัดการลอจิสติกส�และ
โซ�อุปทาน

25490541100667
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490541108611
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.1.6 การจัดการโลจิสติกส� 25500191110435
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25551141103269
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� (หลักสูตรนานาชาติ)
 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

25540511101187  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25531131102794  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25550571102434  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยเกริก
25510021104543  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25562011100589  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25501931101899
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25561971100484
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25510901101018  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยธนบุรี
25451221101366  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25521311101882  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยเนช่ัน
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.1 โลจิสติกส�  1.1.6 การจัดการโลจิสติกส� 25290681100053  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยรังสิต

25520681101713
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยรังสิต

25532261101427  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�
25551431100573  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25541451103522  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25521471104613  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25521741103419
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25541511100536
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25561621101554  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25511661101384  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25521731105286  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25540101100124  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25540561101429  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25491161101061  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก
25491881100591  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� วิทยาลัยนครราชสีมา
25522501103638  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�
25552241100483  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
25480191108947  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยบูรพา
25571391101291  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25571501102801  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25561671100852  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25581711100566  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25551411106522 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 1.1.7 การจัดการโลจิสติกส�พาณิชย�นาวี 25562401100561
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�พาณิชย�นาวี
 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

 1.1.8
การจัดการโลจิสติกส�และ
การค0าชายแดน

25540191102058
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และการค0าชายแดน
 คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร� วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104534
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และการค0าชายแดน
 คณะวิทยาศาสตร�และสังคมศาสตร� วิทยาเขตสระแก0ว มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104534
 คณะวิทยาศาสตร�และสังคมศาสตร� วิทยาเขตสระแก0ว มหาวิทยาลัยบูรพา

25562031100806
 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และการค0าชายแดน
 วิทยาลัยชุมชน

 1.1.9
การจัดการโลจิสติกส�และ
ซัพพลายเชน

25490241101979
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25531531102574
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25500541110322
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.1.10
การจัดการโลจิสติกส�
และโซ�อุปทาน

25521031106447
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25550241104169
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25540541100843
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25560541101802
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25520731103531
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25521331101939
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และโซ�อุปทาน
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 1.1.11 การจัดการโลจิสติกส�อุตสาหกรรม 25521051108126
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น

 1.1.12 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 25480191108611
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
 มหาวิทยาลัยบูรพา

 1.1.13
การจัดการอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส�

25521271101854
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25521051104976
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น

 1.1.14 การบริหารการขนส�งระหว�างประเทศ 25400051100314
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการขนส�งระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.1 โลจิสติกส�  1.1.15 ธุรกิจค0าปลีก 25571491103338  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค0าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 1.1.16 ธุรกิจค0าปลีกและแฟรนไชส� 25571331100934  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค0าปลีกและแฟรนไชส� มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 1.1.17 ธุรกิจพาณิชยนาวี 25490191108195  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา

25541661101152  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.2 อุตสาหกรรมบริการ  1.1.18
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
โลจิสติกส�

25570151100674
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 1.2.1 การจัดการการบริการ 25480101103547
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.2.2 การจัดการธุรกิจไมซ� 25531551103421  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไมซ� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 1.2.3 การจัดการบริการนานาชาติ 25510061103636
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

 1.2.4
การจัดการประชุม นิทรรศการ
และกิจกรรมพิเศษ

25570561100578
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.2.5 การจัดการไมซ�และอิเว็นต� 25590081100331
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว0นท�
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25531171103068  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ�และอิเว็นต� วิทยาลัยดุสิตธานี
 1.2.6 การจัดการไมซ�และอีเว0นท� 25570541100284  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ�และอีเว0นท� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 1.2.7 การจัดการสปา 25541171102812  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา วิทยาลัยดุสิตธานี

 1.2.8
การจัดการอุตสาหกรรม
การบริการ

25490241101878
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

 1.2.9 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 25570531102858
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยพายัพ

25580071100632
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25440181100458
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25491391105138
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 1.2.10
การจัดการอุตสาหกรรม
อาหารและบริการ

25581971101634
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1.2.11
การบริหารอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ

25580151101158
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

การบริหารอุตสาหกรรม  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ
 1.2.11

การบริหารอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ

25511811105846
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ
 (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยสยาม

 1.2.12
การอาหารและธุรกิจ
การบริการ

25481701105389
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 1.2.13 การอาหารและธุรกิจบริการ 25531591102334
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

 1.2.14 คหกรรมศาสตร�ประยุกต� 25541431101033  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1.2.15 ธุรกิจภัตรคาร 25521661102318
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจภัตรคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.2.16 ธุรกิจอาหารฮาลาล 25452031101243  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร� สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล วิทยาลัยชุมชน

 1.2.17 นวัตกรรมการบริการ 25570051102405
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 1.2.18
ศิลปะการประกอบอาหาร
และการจัดการภัตตาคาร

25491171106269
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี

 1.2.19 อาหารและบริการ 25501691104075  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 1.2.20 อุตสาหกรรมการบริการ 25511021104645
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (ระบบการศึกษาทางไกล)
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น

 1.2.21 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 25501941102881
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1.2.22 อุตสาหกรรมบริการ 25541301101319  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

 1.2.23
อุตสาหกรรมอาหารและ
การบริการ

25491661102146
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25481651106947
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1.3 ธุรกิจอุตสาหกรรม  1.3.1
เทคโนโลยีเส้ือผ0าเเละ
แพทเทิร�น

25551921102456
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ0าเเละแพทเทิร�น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 1.3.2 ธุรกิจเส้ือผ0า 25481921104361
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเส้ือผ0า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 1.3.3 ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 25480191106135  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

 1.3.4 ส่ิงทอและเคร่ืองนุ�งห�ม 25511911101685
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองนุ�งห�ม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.4 ธุรกิจการบิน  1.4.1 การจัดการการบิน 25521931103499
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25480021108217  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25491531104471
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 1.4.2 การจัดการเทคโนโลยีการบิน 25541801101563  บริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25530021102521
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 1.4.3 การจัดการธุรกิจการบิน 25561531101396
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25550571102388  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก
25562011100578  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
25510241105526  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25531551101024  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25572501100495
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 1.4.4 การจัดการธุรกิจด0านการบิน 25490681100505  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด0านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
25551331102181  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด0านการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25571501103273
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25530511101715  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25570561100624  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.4.5 การจัดการอุตสาหกรรมการบิน 25541801101574
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 1.4.6 การบริการในอุตสาหกรรมการบิน 25541531102428
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 1.4.7 การบริหารการบิน 25530261102437  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม

 1.4.8 ธุรกิจการบิน 25521141104853
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

25541801101585  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25510241102714  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25521661102329
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25521661102329
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25560541101824
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25551661100747
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาต�างประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25491801103468  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25581031100111  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25561221101381  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25481731106531  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25540541100854  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25541651101893  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1.4.9
ธุรกิจการบินและ
การท�องเที่ยว

25540601103358
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.1 การจัดการการท�องเที่ยว 25450191102093
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25561031104102
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน) 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25550031104144  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25521031102983  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25450191102341  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
25471051101191  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น
25510101106318  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25480241101664  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25501581112408  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25511691108194  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25380561100184  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25540031100069
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520511101567  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25490681100527  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต
25500081106754  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.1 การจัดการการท�องเที่ยว 25551431100562
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25501531105034
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25521701102379
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25550541100653  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.5.2
การจัดการการท�องเที่ยว
เชิงบูรณาการ

25530021101834
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 1.5.3
การจัดการการท�องเที่ยวระหว�าง
ประเทศ

25511231108068
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและการบริการ
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25521631102765
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25310741100107
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและการบริการ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25571161100248
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก

25490191108206
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

25570561101412
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวระหว�างประเทศ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25521431103134
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและการบริการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1.5.4
การจัดการการท�องเที่ยว
และอุตสาหกรรมการบริการ

25570901100137
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 การบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 1.5.5 การจัดการการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน 25480091109069
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.5.6
การจัดการการบริการและการ
ท�องเที่ยว

25521031101789
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท�องเที่ยว
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 1.5.7 การจัดการการบริการและการโรงแรม 25581531100329
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 1.5.8 การจัดการการโรงแรม 25450191102104  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

25531581105112
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25531581105112
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25510561103665  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25430181100424  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25481911106406
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25520511101589  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.5.9
การจัดการการโรงแรมและ
การท�องเที่ยว

25481331107212
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25481691107289
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 1.5.10 การจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร 25550511100942
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.5.11 การจัดการท�องเที่ยว 25490101103379
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25460201100857
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25511641102967  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25481171105998  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี

25521661103477
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25551801101125  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25490211107231  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25490211107242
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวนานาชาติ 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.5.12 การจัดการท�องเที่ยวทางทะเล 25561551101512
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวทางทะเล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 1.5.13 การจัดการท�องเที่ยวนานาชาติ 25540511101334
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวนานาชาติ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.5.14 การจัดการท�องเที่ยวและบริการ 25521551106041
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวและบริการ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Page 5 of 100



กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.14 การจัดการท�องเที่ยวและบริการ 25511551106646
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวและบริการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 1.5.15 การจัดการธุรกิจการท�องเที่ยว 25511331108058  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25540101103072
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.5.16
การจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและโล
จิสติกส�เพื่อการท�องเที่ยว

25540101102284
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและโลจิสติกส�
 เพื่อการท�องเที่ยว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.5.17 การจัดการธุรกิจท�องเที่ยว 25521031101791  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25570901100532  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
25561571100502  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25510201105871
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1.5.18 การจัดการธุรกิจโรงแรม 25531551103263  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 1.5.19 การจัดการบริการธุรกิจเรือสําราญ 25570541100262  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสําราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.5.20
การจัดการบริการและ
การท�องเที่ยว

25390591100201
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการและการท�องเที่ยว 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1.5.21
การจัดการประชุมนิทรรศการ
และการท�องเที่ยวเพื่อเปNนรางวัล

25550101102127
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท�องเที่ยว
 เพื่อเปNนรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.5.22 การจัดการโรงแรม 25571241102633
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ) 
 (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25551491103055
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25480541100137
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25500081106618  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

25500081107529
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25540531102719  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ
25581331100261  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25491691110688  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25551241103619
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

25551241105353
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
 วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25501481107672  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25551801101136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25551801101147  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25480541100712  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490211107253
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25451431101685  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25551201102017  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต0

 1.5.23
การจัดการโรงแรมและ
การท�องเที่ยว

25501001104383
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเจ0าพระยา

25260531100132
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยพายัพ

25502261102436
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�

25501581105131
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25491661101764
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25490561102774
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25500511109362
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25471221102472
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ

25480541100159
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25481881103332
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 วิทยาลัยนครราชสีมา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.23
การจัดการโรงแรมและ
การท�องเที่ยว

25572501100506
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25480541100723
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.5.24 การจัดการโรงแรมและท�องเที่ยว 25460021100982
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท�องเที่ยว   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 1.5.25 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 25491661102203
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.5.26 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 25490681111542  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
 1.5.27 การจัดการโรงแรมและรีสอร�ท 25531171103079  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร�ท วิทยาลัยดุสิตธานี

25481171106009
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร�ท 
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี

 1.5.28 การจัดการโรงแรมและอีเว0นท� 25560031102727  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว0นท� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25460151100907
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและการโรงแรม   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 15.29
การจัดการอุตสาหกรรมท�องเที่ยว
และการบริการระหว�างประเทศ

25511731107039
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและการบริการ 
ระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

 1.5.30
การจัดการอุตสาหกรรมท�องเที่ยว
และบริการ

25491661102214
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การจัดการอุตสาหกรรมบริการและ
การท�องเที่ยว

25481141103442
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท�องเที่ยว  
(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

 1.5.31 การเดินทางและท�องเที่ยว 25430021101506  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 1.5.32 การท�องเที่ยว 25562841103348
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25532241103271  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
25510271104258  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
25571331100844  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25510071102669  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25481991105742
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25561131101436  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25532241104327  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

25481991105742
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25481991105742
 ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25270021100057  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25520031100585  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25530041104007  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25370601100277  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25481921104157
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25511931103105
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25481911106428
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25511941103782
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481951102272
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25551971101473
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25481981100925
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25551031102817  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25500201108219  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
25521241106441  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
25461311101751  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยเนช่ัน
25511831105545  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
25531441104115  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25571491101088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25521741103432
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25491511104017
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page 7 of 100



กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.32 การท�องเที่ยว 25521601107238  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25491611107798  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25521751104186  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25511731107028  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25491681100776  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25521701105575  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711107946  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25480541100745  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25521811104317  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
25541651101915  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25550561101116  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25460731100619  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25501121104252  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25410181100231  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25491201103563  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต0
25551881101653  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยว วิทยาลัยนครราชสีมา
25562031102821  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร� สาขาวิชาการท�องเที่ยว วิทยาลัยชุมชน

 1.5.33 การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 25510071100408  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1.5.34 การท�องเที่ยวและการบริการ 25511921101776
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 1.5.35 การท�องเที่ยวและการโรงแรม 25521141106754
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

25521331104922  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25520091104079
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25431541100482
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25581271102503
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)      
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25450511101942  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25501131106378
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25501131106378
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25502241102939
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

25500041103497  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25531961102155
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25511981101975
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25491271104808
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25521411103582
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25481441100982
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25491471106724
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25491721109477
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25511761105931
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25491501110575
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25501521101624
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25501591103319
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25501621101388
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25571631100094
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.36 การท�องเที่ยวและโรงแรม 25511071107339
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

25571341102004  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยลุ�มนํ้าปPง

 25591671100765 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25592681100385
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟPค

25481321100595  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและโรงแรม สถาบันรัชต�ภาคย�

25541451103533
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและโรงแรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25511321102343
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 สถาบันรัชต�ภาคย�

 1.5.37
การท�องเที่ยวและอุตสาหกรรมการ
บริการ

25510261104011
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 มหาวิทยาลัยนครพนม

 1.5.38 การท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน 25480091108057
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.5.39 การบริการและการท�องเที่ยว 25481181103391  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการและการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยตาปO

 1.5.40
การบริหารการโรงแรมและ
การท�องเที่ยว

25511811102516
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยสยาม

 1.5.41
การบริหารจัดการเครือข�าย
ร0านอาหาร

25561661102897
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข�ายร0านอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.5.42 การบริหารโรงแรม 25551431100551  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1.5.43
การพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมการท�องเที่ยว

25541791103823
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
 การท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 1.5.44 การโรงแรม 25562871103656
 หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาคารบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

25562691103509
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

25572851104667
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25582721102414
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25562751103596
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

25562751103596
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

25562831103292
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม�

25571031102898
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรภาษาจีน)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25561131101447  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25481921104168
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481941102743  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481951102283
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25551971101484  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25531981101573
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25551031102828  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25521811104328  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม
25542251102913  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
25552031102111  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร� สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยชุมชน

 1.5.45 การโรงแรมและการท�องเที่ยว 25511971104022
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25511071109624
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

 1.5.46 การโรงแรมและภัตตาคาร 25530261100694  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม
25490681100516  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต

 1.5.47 ธุรกิจการโรงแรม 25541651101904  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1.5.48
ธุรกิจการโรงแรมและ
การท�องเที่ยว

25531331100884
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 1.5.49
ธุรกิจบริการและการท�องเที่ยว
ระหว�างประเทศ

25560681102279
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท�องเที่ยวระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 1.5.50 ธุรกิจโรงแรม 25491711107957  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.5 การท�องเที่ยวและ
      การโรงแรม

 1.5.51 ธุรกิจโรงแรมและภัตราคาร 25521661103488
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตราคาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1.5.52
นวัตกรรมการจัดการ
การท�องเที่ยวแบบบูรณาการ

25550091102194
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท�องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.5.53
นันทนาการเชิงพานิชย�และการ
ท�องเที่ยว

25571331100822
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพานิชย�และท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 1.5.54
นันทนาการเชิงพานิชย�และการ
ท�องเที่ยว

25482201103135
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพานิชย�และท�องเที่ยว 
 สถาบันการพลศึกษา

 1.5.55 นันทนาการและการท�องเที่ยว 25482201110414  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท�องเที่ยว สถาบันการพลศึกษา

 1.5.56 ประวัติศาสตร�เพื่อการท�องเที่ยว 25510071100432
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร�เพื่อการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1.5.57 พัฒนาการท�องเที่ยว 25480131102966  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 1.5.58
ภูมิศาสตร�และประวัติศาสตร�เชิง
ท�องเที่ยว

25491771101316
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร�และประวัติศาสตร�เชิงท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 1.5.59
วัฒนธรรมนานาชาติ
เพื่อการท�องเที่ยว

25491461108308
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 1.5.60 วัฒนธรรมเพื่อการท�องเที่ยว 25490071104197  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1.5.61 วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท�องเที่ยว 25501491105862
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 1.5.62
สังคมศาสตร�เพื่อมัคคุเทศก�และการ
ท�องเที่ยว

25531641101542
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพื่อมัคคุเทศก�และการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 1.5.63 อุตสาหกรรมการท�องเที่ยว 25481441108136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25441511100625
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25492021105061
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว 
 วิทยาลัยอินเตอร�เทคลําปาง

25390591101144
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1.5.64
อุตสาหกรรมการบริการ
การท�องเที่ยวและการโรงแรม

25551281105313
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท�องเที่ยวและ
 การโรงแรม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น

 1.5.65
อุตสาหกรรมการบริการ
เพื่อการท�องเที่ยว

25500731101907
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1.5.66 อุตสาหกรรมท�องเที่ยว 25451391101635  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1.5.66 อุตสาหกรรมท�องเที่ยว 25451391101635  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25491771101496  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25481431107257  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25431481101385
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25431521100783
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25491751102934  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25471661103371
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25521661102307
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25471681101202
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25490231104296  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25571301100334
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา )            
มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

25452031101197  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร� สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว วิทยาลัยชุมชน

25501651106321
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและบริการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1.5.67
อุตสาหกรรมท�องเที่ยว
และบริการ

25501461108851
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 1.5.68
อุตสาหกรรมบริการและ
การท�องเที่ยว

25551461103862
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท�องเที่ยว 
 (หลักสูตรภาษาต�างประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25390591101603
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท�องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1.6 การบัญชี  1.6.1 การบัญชี 25562871103645
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

25562801103388
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.6 การบัญชี  1.6.1 การบัญชี 25562811103457
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

25562831103281
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

25582821102123
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572841104486
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25582771102443
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25582821102178
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ�อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582871102321
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

25582821102167
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582761102396
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 3

25572851104678
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25572801104324
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง   
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก�น

25381321100201  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรทางไกล) สถาบันรัชต�ภาคย�

25460011101205
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25481921104473
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25470601102541  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25570151100652
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481961108775  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา
25511981102572  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
25331291100224  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟPก
25501041109629  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25501041109629  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25501401108944  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ�
25511421108238  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
25431571100812  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25431621100121  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25431681100735  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25491711107711  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25500741106904  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25461161100696  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก
25522611104766  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
25361321100164  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันรัชต�ภาคย�
25492031103756  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชน
25502031104567  หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชน

 1.6.2 การบัญชี-การบัญชีการเงิน 25481391100356  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี-การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 1.6.3 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 25490051100652  หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
 1.6.4 การบัญชีบริหาร 25490021103527  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
 1.6.5 การบัญชีและการเงิน 25510071100386  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 1.6.6 บัญชี 25502301104512  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีแห�งอโยธยา

25502301104545  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง สถาบันเทคโนโลยีแห�งอโยธยา

25490561110007
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�) 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25561241102068  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
25550681100647  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
25590541100027  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25490561102763  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25541921104244  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25520051108169  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25550541105625
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 และนอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก�น

25060511100036  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25490511109078  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.6 การบัญชี  1.6.6 บัญชี 25522241104124  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

25511281108312  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น

25481991103828
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25470571101851  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
25320021100288  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25520031102633  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25390591100199  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25511001106285  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ0าพระยา
25472011101568  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
25490041103147  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25550601100964  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น
25501181103628  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปO
25430221101183  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
25470611100099  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
25521921108077  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25481931101976  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25481911106327  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25511941103826  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25481951102169  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�
25551961101382  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา
25541971100932  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25541981101664  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
25481991103828  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25520051102692  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25481031104992  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25510261104191  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
25400201100827  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25491221106344  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25481231106445  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25311311100077  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน
25490191106441  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25501271102346  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี25501271102346  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510271104596  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25490531105886  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
25491831107938  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
25431051100713  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น
25501061110138  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
25581041101135  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25510211107154  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25580211101043  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25440061100286  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
25480131102922  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25450241100704  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25290681100075  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
25401331101014  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25500831105622  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
25502261102447  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�
25461391100916  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25491411100585  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25491771101507  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25551431100448  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441102398  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25541451103588  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25501461108849  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25501481107683  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25521491106246  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25491721109624  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
25521741104949  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา
25511761107437  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25551501102764  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25491511110025  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25501521101646  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.6 การบัญชี  1.6.6 บัญชี 25551791103914  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25431541100526  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
25531551103408  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25531591102312  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25491601106921  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25481531103669  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�
25431631100403  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25541641101115  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25551731102681  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25521671103579  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25481691101452  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481701105479  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711107744  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25510071103222  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25501071107463  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล
25490231104285  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25501021100425  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25490091108058  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25590081100274  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
25500101104686  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25570101101883  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25501811101031  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
25501651103823  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25480111105901  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25130561100017  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25490731102424  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25511301103252  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ�
25501121104296  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25511821103957  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย
25381191100454  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข
25512601104988  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท�
25471881100602  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
25451261100753  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย25451261100753  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
25511341106373  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยลุ�มนํ้าปPง
25472021100827  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร�เทคลําปาง
25562281100387  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน
25582881100421  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห�งสุวรรณภูมิ
25492011102966  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25561241102079
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรสองภาษา)
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25420011100233  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25451131101401  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25551801101215  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25521921105107  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25500901104617  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
25530251102469  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
25561401104125  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ�
25461471100926  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25491511103973  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25481561109142  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25451581101311  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25491611101048  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25491751102888  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25491661101865  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25491681100811  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25300541100069  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25460101100979  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25460181100394  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25221111102214  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�
25482401102362  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
25551161100461  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก
25491201103574  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต0
25492251107362  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

 1.6 การบัญชี  1.6.6 บัญชี 25552611103217  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

25501101102472  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล
25511581101363  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25481701105571  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25511321109655  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สถาบันรัชต�ภาคย�
25320541100387  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.6.7 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 25460101100957  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

  1.7 ภาษาไทย  1.7.1
การส่ือสารภาษาไทย
เปNนภาษาที่สอง

25520731103597
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาไทยเปNนภาษาที่สอง
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1.7.2 ไทยคดีศึกษา 25480221105183  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
25470041101558  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25480101103762
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25480111105822  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 1.7.3 ไทยศึกษาบูรณาการ 25530231102838  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
 1.7.4 ภาษาไทย 25300511100189  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25591131100078  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25260021100102  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25320031100032  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25180041100059  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25430221101205  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
25520051102679  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25470201102096  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
25531221103097  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25380191100521  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
25520271103901  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107377  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102522  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
25521391106695  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25331411100159  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25491771101237  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25541431101055  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441101037  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�25481441101037  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25491461108354  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25501481105343  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25491721109365  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
25491741102022  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา
25431761101149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25491501104848  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25481511104117  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25501521101848  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25511561109707  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25501571103115  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25491601106886  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25491611101015  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25521641103003  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25491661102293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25481701105637  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711107992  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25510071105459  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25490091108047  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25580541100847  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25490081105987  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
25511651104162  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25280561100216  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25490081106178  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1.7.5 ภาษาไทยธุรกิจ 25511731106951  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

 1.7.6 ภาษาไทยในฐานะภาษาต�างประเทศ 25520031100596
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520041104366
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25581791100025
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.7 ภาษาไทย  1.7.7 ภาษาไทยประยุกต� 25531941102107
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1.7.8 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 25450511101953  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25531231100826
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25490531105943  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพายัพ
25510681102252  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

25481431108146
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25501471103665
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25501551106509
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25551561103648
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25581631100106
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25521751104197
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25481691101338
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25510561103709
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.7.9 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 25491771103599
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25521301101879
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

 1.7.10
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาว
ต�างประเทศ

25470191102218
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาวต�างประเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา

25501611108003
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาวต�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25520021100461
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาวต�างประเทศ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร 
 1.7.11

ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การส่ือสาร

25511531105788
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 1.7.12 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 25481031104968  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25381491100558
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 1.7.13 ภาษาไทยและการส่ือสาร 25480181100644
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1.7.14
ภาษาไทยและการส่ือสาร
ทางธุรกิจ

25501611110218
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 1.7.15
ภาษาไทยสําหรับ
ชาวต�างประเทศ

25521801102494
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25511391101171
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25491461108376
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25541721104286
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25521591104234
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

 1.7.16 ภาษาและภาษาไทยประยุกต� 25520101105239
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.7.17 ภาษาและวรรณคดีไทย 25510101105249
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.7.18 ภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต 25471841103595
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต 
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

 1.7.19 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 25481431101183  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25470731101151
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25500241101475  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
 1.7.20 ล�ามภาษามือไทย 25530061101985  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล�ามภาษามือไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.8 บริหารธุรกิจ  1.8.1 การค0าชายแดน 25452031101219  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร� สาขาวิชาการค0าชายแดน วิทยาลัยชุมชน

 1.8.2 การค0าระหว�างประเทศ 25500541108599  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค0าระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.8.3
การค0าระหว�างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส�

25530191104577
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค0าระหว�างประเทศและการจัดการโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25570151101484
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค0าระหว�างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 1.8.4
การจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหาร

25571331100877
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 1.8.4
การจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหาร

25531171103057
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 วิทยาลัยดุสิตธานี

 1.8.5
การจัดการธุรกิจบริการระหว�าง
ประเทศ

25460531102305
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว�างประเทศ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ

 1.8.6 การจัดการธุรกิจภัตตาคาร 25460531102294
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยพายัพ

25490681100538
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยรังสิต

25582501100147
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 1.8.7 การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 25581131100808
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25481921104484
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481921108545
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25501961108362
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25560201101308
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490531105842
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ

25310741100129
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 

25501121104285
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

25480181100633
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25460011101227
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25470511101112  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25550901102341  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

25521611102223
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25571631100026
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25420231100406
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25501811101007  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

25501121104274
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

25451261100731
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25552281101264
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

25550541105142
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ (นานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25521301103758
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

25480541106549
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดธุรกิจบริการระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25481911104066
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25551951100986
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.8 บริหารธุรกิจ  1.8.7 การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ 25481911106305
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25470561101365
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.8.8 กิจการระหว�างประเทศ 25510031108673
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว�างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ               
มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 1.8.9 ธุรกิจการค0าระหว�างประเทศ 25492031103745
 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค0าระหว�างประเทศในกลุ�มอินโดจีน        
วิทยาลัยชุมชน

 1.8.10
ธุรกิจการค0าระหว�างประเทศในกลุ�ม
อินโดจีน

25502031104578
 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค0าระหว�างประเทศในกลุ�มอินโดจีน
 วิทยาลัยชุมชน

 1.8.11 ธุรกิจระดับโลก 25510031108662
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 1.8.12 ธุรกิจระหว�างประเทศ 25460031101916  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25561031101042
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (ภาษาจีน)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25531031102883
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25450061100783
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25370681100164
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยรังสิต

25510071100375
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25511811105835
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยสยาม

25521141106743
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

25511941101802
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ
 (หลักสูตรภาษาต�างประเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25511331104818
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25561131100896  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25440021100427  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25481031105003  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�25481031105003  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25471241100044
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25520191105847  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
25520191101202  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
25510211107143  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25511441103628  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25521471104602  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25581511100474
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25581571101112  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25491661101819
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25510071105472  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25571071102228  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล
25320541100152  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25581651101728  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25490731102435
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25532021102916
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ 
 วิทยาลัยอินเตอร�เทคลําปาง

25491661101843
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว�างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.1
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู0ที่พูด
ภาษาอื่น

25550031105933
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู0ที่พูดภาษาอื่น
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25551191106145
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู0พูดภาษาอื่น
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยทองสุข

 1.9.2 การส่ือสารภาษาอังกฤษ 25490531105954
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยพายัพ

 1.9.3
การส่ือสารภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ

25500051100574
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ 19.4 จีนศึกษา 25511121104668  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

25570241101405  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25470101101792
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25510051102206
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 1.9.5
ชาติพันธุ�ศึกษาอนุภูมิภาค
ลุ�มนํ้าโขง

25491431101173
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ�ศึกษาอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1.9.6 พม�าศึกษา 25480201105214  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม�าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 1.9.7 ภาษาเกาหลี 25500201100716  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191106463  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา
25550211103323  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25571431101925  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441100194  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25520101105149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25560561100342  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.9.8 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 25580221101549  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 1.9.9 ภาษาจีน 25481441101015  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปO) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25530101100369
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25470571101862  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก
25470021101602  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25480031107533  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25460041100196  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105069  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481951102226
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25400051100099  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25460201101149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191106474  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271104282  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107366  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25520241103211  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง25520241103211  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25420681100395  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
25571391100953  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25501411101971  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25481431101172  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441102736  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25551451103782  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25491471103293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25501481105758  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25511741103069  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา
25581511101363  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25501521101804  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501791108699  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25551561105314  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25541571101635  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25471581101998  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25521601102211  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25501611100915  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25521631102798  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25491661102269  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25531731101204  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25491681100765  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25551691100616  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25491711107979  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25510071103198  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25490231105038  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25510101104799  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25561651100692  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25510561103654  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25490731102503  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.10 ภาษาจีนธุรกิจ 25480181108665  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25510101110763  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาเขตหาดใหญ� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25300741100084
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25511301101136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) 
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

25500031108637  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25511031107313  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25531221100792  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25481051101991  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น
25470241101088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25491771101261  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25481441101151  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25561501101786  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25501701109105  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25522501103651  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 1.9.11
ภาษาจีนเพื่อการค0า
ระหว�างประเทศ

25571431101936
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค0าระหว�างประเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1.9.12
ภาษาจีนเพื่อการท�องเที่ยวและการ
โรงแรม

25500511102149
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท�องเที่ยวและการโรงแรม
 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.9.13 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 25501921104699
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25531231102626  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25531231100815  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25491461108365  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25501551106498  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 1.9.14 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว�างประเทศ 25520511101578
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว�างประเทศ
 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 1.9.15 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค0า 25510741102563
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค0า (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1.9.16 ภาษาจีนและการส่ือสาร 25480181100655  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 1.9.17 ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 25550541100664  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1.9.17 ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 25550541100664  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 1.9.18 ภาษาญี่ปุSน 25270021100079  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25480031107544  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25510041104095  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25470221102065  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยทักษิณ
25481921104181  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481951102237
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25140051100012  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25480201105203  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยนเรศวร
25390191100285  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271104271  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยพะเยา
25490531105932  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยพายัพ
25490211107264  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25400681100595  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยรังสิต
25491431101149  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441101026  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25481451107518  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25501481105747  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25481511108764  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25501521101837  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501591103332  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25491631100512  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25491661102271  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25481701107641  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25550071100908  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25520101105173  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25510561103698  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
25490181109713  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25490161105604
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSน
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.19 ภาษาญี่ปุSนธุรกิจ 25521031101824  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25481051102002  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น
25491771101327  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25310741100096
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25581121100054  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25562501100213  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนธุรกิจ สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 1.9.20 ภาษาญี่ปุSนเพื่อการส่ือสาร 25541811100697  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสยาม
 1.9.21 ภาษาญี่ปุSนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 25570541100273  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 1.9.22 ภาษาญี่ปุSนและการส่ือสาร 25490181100544  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุSนและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 1.9.23 ภาษาตะวันออก 25550021100914  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25520091104013  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.9.24 ภาษาฝร่ังเศส 25300031100028
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (หลักสูตรภาษาต�างประเทศ)
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25260021100091  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25500041103519  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25400051100257  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25460201100407  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร
25510271104269  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยพะเยา
25510211107277  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25470681100661  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยรังสิต
25500071102062  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25460091103989  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25460081101315  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร
25520101105184  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25490081106145  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1.9.25 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 25491771101259  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25481441101048  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25290741100037
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1.9.26 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 25460191101374  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยบูรพา

 1.9.27
ภาษาเพื่อการสร0างสรรค�
งานส่ือส่ิงพิมพ�

25500211107388
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร0างสรรค�งานส่ือส่ิงพิมพ�
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.9.27
งานส่ือส่ิงพิมพ�

25500211107388
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.9.28 ภาษาเพื่ออาชีพ 25480091103991  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25570091102499
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.9.29 ภาษามลายู 25501371100795
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25520221105389  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ
25501571103093  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25520101105151  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.9.30 ภาษาเยอรมัน 25450031100161
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25260021100113  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25340041100092  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25400051100088  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25500071102049  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25520101105768  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25490081106202  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1.9.31 ภาษาเยอรมันเพื่อการท�องเที่ยว 25520531105586
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยพายัพ

 1.9.32 ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ 25450031100262
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 1.9.33 ภาษารัสเซีย 25180051100016  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25450071100132  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1.9.34 ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 25480181101162
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1.9.35 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 25400051100246
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 1.9.36 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 25490531105908  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยพายัพ
25560241100673  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25550731100845
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Page 20 of 100



กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.37 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุSน 25550531102979  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุSน มหาวิทยาลัยพายัพ

 1.9.38
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิ
ภาคลุ�มนํ้าโขง

25550181100102
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1.9.39 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 25550211103334  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.9.40
ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจ
การท�องเที่ยว

25551691100638
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 1.9.41 ภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 25530181102721
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1.9.42 ภาษาศาสตร� 25520051102646  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25450201100597  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1.9.43 ภาษาสเปน 25500031108762  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25430071100038  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1.9.44 ภาษาอังกฤษ 25530111100394
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรทางไกล)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25480111105844  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25471531102173
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25421291100461
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟPก

25501371101932
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25501451108815
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25240511100025  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25511131106469  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25260021100124  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25420031100843  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25360041100353  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25470221102054  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25520051102681  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25481031104979  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25590261100533  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม
25580251100485  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�25580251100485  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
25470201103301  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25471221102156  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25331291100235  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟPก
25380191100532  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271104293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
25490531105919  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ
25491861105502  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25510211107288  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25470061101213  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล
25500131103306  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25490241101834  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25500681100697  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
25551411100119  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25481771101214  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25521431103167  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441106909  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25511451101245  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25471471101682  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25501481105354  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25491721109499  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25491741102123
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25511761105918  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25511761110161  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25491501104984  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511103916
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501521101815  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25431541100166  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
25511551106602  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.44 ภาษาอังกฤษ 25471561104235  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25501571103104  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25501591103321  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25501611100869  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25431621100558  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25521751104153  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25381641100239  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25491661102315  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25491731107116  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25481691101621  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481701105648  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711107981  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25310071100024  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25490231105027  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25520091103978  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25360081100392  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25540101102126  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25501651103812  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25500731101929  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25450101102846
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตหาดใหญ�                         
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25551821101004  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเชียงราย
25461261100631  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25490161105615
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25490081106189  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1.9.45 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25280511100064
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25481701104535
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25570561100591
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

25580731100354
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25290741100048
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25531141101873
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

25511301101125
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาต�างประเทศ)
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

25551461103895
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25480031107555  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25501001104394  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ0าพระยา
25461311101749  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนช่ัน
25461051100604  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น
25500211107399  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25481331104084  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25552261101047  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�
25491391105094  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25491771101248  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25471441101036  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25501461108838  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25431471100978  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25501481105365  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25521491105684
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25511761105907  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25501501105233  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25501521101826  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25471791100293  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25481561110436  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25521581105368  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.45 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25491601106943  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25431621100143  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25471531102184
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25521631102743  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25521751104164  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25491661110134  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25511731106984  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25491681100833  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25481691101643  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25491711107878  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25540101101834  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25471651102255  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25501121104263  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25451081102068  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียน
25381111103385  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�
25511161102479  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก
25511341106395  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยลุ�มนํ้าปPง

 1.9.46 ภาษาอังกฤษธุรกิจท�องเที่ยว 25461321100389  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันรัชต�ภาคย�

 1.9.47 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว�างประเทศ 25501391103587
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจท�องเที่ยว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 1.9.48 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 25481441101138
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 1.9.49 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 25580031101594
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25541801101541
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25390591100212
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25551011102804
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัยชินวัตร

25481991105707
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991105707
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991105707
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25491911107026
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25511231104571
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25511831105589  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

25431671101151
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25551201102366
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต0

25500211107401
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.9.50
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารทางธุรกิจ

25571531100352
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25582501100068
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25491721109387
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25531141104988
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

 1.9.51 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 25560191104593
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25481031104981
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25510201100875
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490571104136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร� ศิลปศาสตร�
    มนุษยศาสตร�

  1.9 ภาษาต�างประเทศ  1.9.51 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 25230561100042
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.9.52
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารระหว�างประเทศ

25481441101149
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหว�างประเทศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 1.9.53 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 25370601100198
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25481921104179
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481931101987
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25401941100764
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481951102259
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25481961102644
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101495
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1.9.54 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 25401981100691
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 1.9.55 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 25551641100339
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25491721109376  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

 1.9.56 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย 25520731103608
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1.9.57 ภาษาอังกฤษและการแปล 25500731101918
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1.9.58 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 25510561103711  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 1.9.59
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ

25400181100623
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1.9.60 ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ 25550541103274
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ            
  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25320541100163  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 1.9.61 ภาษาอาหรับ 25521811103081  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 1.9.61 ภาษาอาหรับ 25521811103081  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

25451371100586
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

25500251103557  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25560251100988
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 1.9.62 ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ 25591571100314  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 1.9.63 ภาษาเอเชียตะวันออก 25490101104145
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.9.64 มลายูศึกษา 25490081106213  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 1.9.65 ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝร่ังเศษ 25520101105162  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.9.66 รัสเซียศึกษา 25570101103784
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝร่ังเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 1.9.67 วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา 25460051100311  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 1.9.68 อังกฤษศึกษา 25570061103047
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 1.9.69 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา 25521431103189
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1.9.70 อาเซียนศึกษา 25420051100204
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 1.9.71 อินเดียศึกษา 25490231107457  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

 1.9.72 อิสลามศึกษา 25560051101649
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 1.9.73 เอเชียศึกษา 25572031101786  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร� สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชน
 1.9.74 เอเซียตะวันออกเฉียงใต0ศึกษา 25490081106235  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

25500021104147
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต0ศึกษา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25420051100193
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต0ศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25541741101173
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต0ศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.1 การออกแบบ-
       การออกแบบภายใน

 2.1.1 การออกแบบตกแต�งภายใน 25531031102872
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต�งภายใน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 2.1.2
การออกแบบตกแต�งภายในและ
นิทรรศการ

25571331100811  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต�งภายใน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 2.1.3 การออกแบบภายใน 25531661101162
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต�งภายในและนิทรรศการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25540741100384
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25470541100755  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25320511100248
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรสองภาษา) 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25551801101193  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25300681100122  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต

 2.1.4 สถาป4ตยกรรมภายใน 25500081105674  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

25420141100698
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25580271101681  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

25571791103883
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25450051100455  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมภายในบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25531961103145
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25400741100658
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25420011100255
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 2.1.4 สถาป4ตยกรรมภายใน 25491931102405
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25501911106566
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25541951101345
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25501991109041
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25501991109041
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25500211107434
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25520161105528
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 2.1.5 ออกแบบตกแต�งภายใน 25482191107239  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต�งภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปV

 2.1.6
ออกแบบตกแต�งภายใน
และนิทรรศการ

25531661101746
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต�งภายในและนิทรรศการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2.1.7 ออกแบบภายใน 25520151106023
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481911106384  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25481951102147
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 2.2 การออกแบบ-
   การออกแบบอุตสาหกรรม

 2.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 25481941102754
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481691101384
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25511931108336
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25491771107109
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25511741103047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

 2.2.2 การออกแบบอุตสาหกรรม 25491661101933
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25490011105809
 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25510141104232
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25470181100698
 หลักสูตรศิลปประยุกต�บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.2 การออกแบบ-
    การออกแบบอุตสาหกรรม

 2.2.2 การออกแบบอุตสาหกรรม 25441931100273
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25541401102547
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ�

25500231105309
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

 2.2.3 ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 25480031108095
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 2.2.4 ออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 25480051100414
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25481921104203
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25501951102241
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25481991104752
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25521521105924
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25501541100748
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25551531101834
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25511761106144
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25481501104904
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25431521101299
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25381591100278
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25431531101245
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25441731100596
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25441731100596
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25361671100308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25481711107102
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 2.2.5
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

25481481106814
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 2.2.6 ออกแบบอุตสาหกรรม 25551411100852
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 2.2.7 อุตสาหกรรมการผลิต 25531961103156
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 2.3 การออกแบบ-
 การออกแบบเคร่ืองประดับ

 2.3.1 การออกแบบเคร่ืองประดับ 25541911102959
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25480191106157  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2.3.2 ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ 25400081101072  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2.4 การออกแบบ-
      การออกแบบบรรจุภัณฑ�

 2.4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ� 25531961103167
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดับ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481441103928
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25411941100315
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2.4.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ� 25481991108745
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 2.4.3 ออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ� 25531661101151
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ิงพิมพ�และบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25470201100656
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 2.5 การออกแบบ-
      การออกแบบผลิตภัณฑ�

 2.5.1
การออกแบบทัศนศิลปV - 
การออกแบบผลิตภัณฑ�

25551131102335
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลปV-การออกแบบ
 ผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 2.5.2 การออกแบบผลิตภัณฑ� 25481441107337
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.5 การออกแบบ-
      การออกแบบผลิตภัณฑ�

 2.5.2 การออกแบบผลิตภัณฑ� 25540741100373
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25550511100683  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25520191101279  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยบูรพา
25561801100373  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25300681100133  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยรังสิต

 2.5.3 การออกแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรม 25531661101768
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ�หัตถกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2.5.4 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ� 25541701103125
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25551411106511
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 2.5.5
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�
และบรรจุภัณฑ�

25551631105953
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 2.5.6
ศิลปประยุกต�และ
การออกแบบผลิตภัณฑ�

25540151100142
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต�และการออกแบบผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 2.5.7 ออกแบบผลิตภัณฑ� 25582861102331
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25521551106052  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25481441100587  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25521601104696
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25481911106362  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531951101851
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25500081106631  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยศิลปากร
25481431108135  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 2.6 การออกแบบ-
      การออกแบบส่ิงทอ

 2.6.1
ศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ�

25400051100112
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ�
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 2.6.2 ออกแบบผลิตภัณฑ�ส่ิงทอ 25501941102734
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�ส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2.6.3 ออกแบบส่ิงทอ 25481961106176
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 2.7 การออกแบบ-  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก  2.7 การออกแบบ-
      การออกแบบเซรามิกส�

 2.7.1 ออกแบบเซรามิก 25481991104763
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 2.7.2 ออกแบบเซรามิกส� 25520151106012
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 2.8 การออกแบบ-
      การออกแบบแฟช่ัน

 2.8.1 การออกแบบเคร่ืองแต�งกาย 25521661103501
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต�งกาย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25470081102115  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต�งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2.8.2 การออกแบบแฟช่ัน 25481921104372
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 2.8.3
การออกแบบแฟช่ัน
และเคร่ืองแต�งกาย

25531911105017
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต�งกาย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 2.8.4 การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 25470511101292
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25481911106237
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 2.8.5 การออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน 25511971101952
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25481031104935
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 2.8.6 แฟช่ันดีไซน� 25440681100241  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน� มหาวิทยาลัยรังสิต

 2.8.7 ออกแบบแฟช่ัน 25511911101674
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25491801103389  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 2.8.8 ออกแบบแฟช่ันผ0าและเคร่ืองแต�งกาย 25501941102857
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ0าและเคร่ืองแต�งกาย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2.8.9
ออกแบบแฟช่ันและ
การจัดการสินค0า

25531911103285
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและการจัดการสินค0า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 2.8.10 ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 25501941102723
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2.8 การออกแบบ-
      การออกแบบแฟช่ัน

 2.8.10 ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 25481921104438
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.9 การออกแบบ-อื่น ๆ  2.9.1 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร� 25550741100958
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 2.9.2 การออกแบบ 25581601100676  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25471661103369  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25561641100173  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25450041101049  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25521721107478  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

 2.9.3 การออกแบบกราฟPก 25540541100314  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟPก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 2.9.4 การออกแบบนิเทศศิลปV 25550741100429
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25320511100237  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25491461108332
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25521661107404
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25551801101204  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25300681100144  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยรังสิต
25571701103624  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25500081105641  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510011100053
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV (หลักสูตรนานาชาติ)
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25520061100735
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปV (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

การออกแบบศิลปกรรม 25561571100524  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การออกแบบสภาพแวดล0อมภายใน 25490161105626
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล0อมภายใน
 (หลักสูตร 5 ปO) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

การออกแบบส่ือสร0างสรรค� 25571241102846
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร0างสรรค� (หลักสูตรนานาชาติ)
 วิทยาเขตกรุงเทพมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25571241102835
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร0างสรรค� (หลักสูตรสองภาษา
 วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ� 25481651108343
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ� 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การออกแบบอินเทอร�
แอคทีฟและเกม

25510541102357
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร�แอคทีฟและเกม
 มหาวิทยาลัยศรีปทุมแอคทีฟและเกม

25510541102357
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ครุศาสตร�การออกแบบ 25490161105637
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร�การออกแบบ (หลักสูตร 5 ปO)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

นวัตกรรมการออกแบบ 25520681101735  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
25501551106487  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25531431101649
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นิเทศศิลปVและการออกแบบ 25490191108173
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลปVและการออกแบบ
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิลปกรรม (ศิลปะและ
การออกแบบ)

25501451108826
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศิลปหัตถกรรม 25531951102233
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

ศิลปะการออกแบบ 25560221102526  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศิลปะและการออกแบบ 25531991102992
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงทอและการออกแบบ 4 ปO 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25581421101429
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

25571031102909
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน)
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25510271104247  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา

25491791108226
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25501611100893  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25571631100083  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ส่ือ ศิลปะและการออกแบบส่ือ 25530041102422  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ออกแบบทัศนศิลปV 25520201101372  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปV มหาวิทยาลัยนเรศวร

25491461108343  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ออกแบบทัศนศิลปV 25530091102089  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลปV มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลปV 25501571103137  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.9 การออกแบบ-อื่น ๆ
ออกแบบนิเทรรศการและการจัด
แสดง

25491651106961
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทรรศการและการจัดแสดง
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ออกแบบนิเทศศิลปV 25360031100431  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25551471101714  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25501481105332
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25521661103466
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25491741102033
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25481911106338  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25481951102136
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25520141104841
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25501491105884  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ออกแบบประยุกต�ศิลปV 25491501104927  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ออกแบบส่ือสาร 25481441101083
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปV 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25511961101848
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 2.10 สถาป4ตยกรรม  2.10.1 การผังเมือง 25450051100466  หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25551971101506  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 2.10.2
การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล0อม

 2.10.3
การจัดการงานช�างและ
ผังเมือง

25510031100202
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช�างและผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25510201100796
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช�างและผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25561561102547
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช�างและผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25510091100557
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช�างและผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25510091100557
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 2.10.4 การจัดการผังเมือง 25481991109645
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25561991102624
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 2.10.5 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 25550051103459
 หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 2.10.6 การออกแบบสถาป4ตย� 25490011105449
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาป4ตย� (หลักสูตรนานาชาติ)
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 2.10.7 เทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม 25561551101534
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25562871103689
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

25531441101977
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25481761105318  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25481931107692
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25511951103399
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 2.10.8 ภูมิสถาป4ตยกรรม 25390011100072
 หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาป4ตยกรรม 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25540211103366
 หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25520131106223  หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25591981100229
 หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาป4ตยกรรม (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25541981100944
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25520161105539
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.10 สถาป4ตยกรรม  2.10.9 ภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตร� 25370021100262  หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25470051100479  หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25560161101991
 หลักสูตรภูมิสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 2.10.10 สถาป4ตยกรรม 25510161106269
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม (หลักสูตร 5 ปO) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25450051100444
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25500041103508  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25500051100585  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25540211103028  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25420141100687
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25521431103156  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25360541100527  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25540101101845  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25490011105798  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25540151100153
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25551941101233
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481981100879
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481961108494
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25501911106555
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501991109039
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25520131101069  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25501481107727
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25491501104782  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร25491501104782  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25490231105163  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25500081105628
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25360541100268  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25572291100975  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม สถาบันอาศรมศิลปV

25571661104182
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2.10.11 สถาป4ตยกรรมไทย 25500081105639
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25420011100266  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25441931100251
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 2.10.12 สถาป4ตยกรรมผังเมือง 25480211106554
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมผังเมือง 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25420011100277
 หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมผังเมือง 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 2.10.13
สถาป4ตยกรรมและ
การออกแบบชุมชนเมือง

25521951102579
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมและการออกแบบ
 ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 2.10.14 สถาป4ตยกรรมศาสตร� 25550511100694  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25370021100251  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25380041100333  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25551971101528  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25390201100264  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25500211107423  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25530681101681  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

25511071107385
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร� (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

25400741100669
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 2. ศิลปกรรมศาสตร�
    สถาป8ตยกรรมศาสตร�

 2.10 สถาป4ตยกรรม  2.10.14 สถาป4ตยกรรมศาสตร� 25551801101182
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25320031100379  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25550271101924  หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยพะเยา

25580181100364
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร�
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 2.10.15 สถาป4ตยกรรมหลัก 25510161106258
 หลักสูตรสถาป4ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมหลัก 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25500541110873
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร
 วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต�แวร�และมัลติมีเดีย  3.1.1 กราฟPกอาร�ตและกราฟPกมีเดีย 25480191106113
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟPกอาร�ตและกราฟPกมีเดีย
 มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.1.2
การโปรแกรมและการรักษาความ
ปลอดภัยบนเว็บ

25501441102604
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.1.3 การผลิตแอนิเมช่ัน 25490061102655
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมช่ัน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.1.4 การพัฒนาซอฟต�แวร� 25510511108902
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต�แวร�
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25521471107267
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต�แวร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 3.1.5 การสร0างสรรค�และส่ือดิจิทัล 25561661103876
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร0างสรรค�และส่ือดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3.1.6 การสร0างสรรค�ศิลปะดิจิทัล 25551461103873
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการสร0างสรรค�ศิลปะดิจิทัล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 3.1.7 การส่ือสารดิจิทัล 25520131101058  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 3.1.8
การออกแบบกราฟPกและ
มัลติมิเดีย

25491661102552
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟPกและมัลติมิเดีย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3.1.9
การออกแบบเชิงโต0ตอบ
และการพัฒนาเกม

25491031104835
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต0ตอบและการพัฒนาเกม
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 3.1.10 การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 25570051102427
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร�วมมือระหว�าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
 สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา

 3.1.11 การออกแบบสนเทศสามมิติ 25520161101129
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.1.11 การออกแบบสนเทศสามมิติ 25520161101129
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.1.12
การออกแบบสร0างสรรค�สารสนเทศ
สามมิติ

25552251103116
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร0างสรรค�สารสนเทศสามมิติ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 3.1.13 การออกแบบส่ือดิจิทัล 25581951101406
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25571331100809  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25500541103447  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25511301103307  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

 3.1.14 การออกแบบส่ือนวัตกรรม 25480201100681  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 3.1.15 การออกแบบส่ือสารดิจิตัล 25500081105606
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.1.16 การออกแบบส่ือสารออนไลน� 25560541100654  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารออนไลน� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3.1.17 เกมและแอนิเมชัน 25510541102335  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3.1.18 ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 25560681102268  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.19
ความมั่นคงคอมพิวเตอร�
และไซเบอร�

25491791108597
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร�และไซเบอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3.1.20
คอมพิวเตอร�กราฟฟPกส�
และมัลติมีเดีย

25470511101268
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟPกส�และมัลติมีเดีย
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 3.1.21 คอมพิวเตอร�กราฟPก 25481031104946
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟPก 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 3.1.22 คอมพิวเตอร�กราฟPกและมัลติมีเดีย 25570271100306
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟPกและมัลติมีเดีย
 มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.1.23 คอมพิวเตอร�เกมมัลติมีเดีย 25470681101043  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
 3.1.24 คอมพิวเตอร�เกมส�มัลติมีเดีย 25470681102112  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�เกมส�มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
 3.1.25 คอมพิวเตอร�ประยุกต� 25491791108496  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3.1.26 คอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 25501001104427  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ0าพระยา

 3.1.27
คอมพิวเตอร�ศิลปะและ
การออกแบบ

25481761106624
 หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศิลปะและการออกแบบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25510681102588  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�อาร�ต มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.27
คอมพิวเตอร�ศิลปะและ
การออกแบบ

25541521103068
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต�แวร�และมัลติมีเดีย  3.1.28 คอมพิวเตอร�แอนิเมช่ัน 25522261103878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�แอนิเมช่ัน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�

25490561100671
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�แอนิเมช่ัน 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.1.29
คอมพิวเตอร�แอนิเมชัน
และเกม

25510211107176
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�แอนิเมชันและเกม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 3.1.30
คอมพิวเตอร�แอนิเมช่ัน
และวิชวลเอฟเฟกต�

25540541100819
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�แอนิเมช่ันและวิชวลเอฟเฟกต�
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.31 ดิจิทัลมัลติมีเดีย 25581431100172  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3.1.32 ดิจิทัลมีเดีย 25561111100275  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25540101102014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.1.33 ดิจิทัลอาร�ตส� 25501621101243  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร�ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25470541100744  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร�ตส� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25470541102994  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร�ตส� มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1.34 เทคโนโลยีภาพยนตร�คอมพิวเตอร� 25481701105424
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพยนต�คอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.1.35 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25511931103149
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25511911106714
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25521941102534
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25551981103713
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25501991109028
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25541771101064
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 3.1.35 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25541721104308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25551451103769  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25481571102977  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25550541103803  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม25550541103803  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25532281101431  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

 3.1.36
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
การสร0างภาพเคล่ือนไหว

25480241101743
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร0างภาพเคล่ือนไหว
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

 3.1.37 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25521331105394
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมช่ัน
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25520031107739
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25541131102209
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25520031100539
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25500591100967
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25500611100385
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25531221103784
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ

25531561104456
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25521731109281
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25541711105376
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25500231105298
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25591161100408
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก

25521101103868
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 วิทยาลัยสันตพล
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต�แวร�และมัลติมีเดีย  3.1.37 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25521101103857
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 หลักสูตรต�อเน่ือง วิทยาลัยสันตพล

 3.1.38 เทคโนโลยีมีเดีย 25510141102195
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.1.39
นวัตกรรมการออกแบบ
และการสร0าสรรค�ส่ือ

25480101106056
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการสร0าสรรค�ส่ือ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.1.40 ภาพยนตร�และดิจิทัลมีเดีย 25480161105377
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร�และดิจิทัลมีเดีย
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.1.41 ภาพยนตร�และส่ือดิจิตอล 25501031104757
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร�และส่ือดิจิตอล
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25500091108443
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร�และส่ือดิจิตอล 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.1.42 ภาพยนตร�และสือดิทัล 25580541100015  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร�และสือดิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3.1.43 มัลติมีเดีย 25500681101428  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
 3.1.44 มัลติมีเดีย 25491081109173  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียน
 3.1.45 มัลติมีเดียและกราฟPกดีไซน� 25511301101147  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟPกดีไซน� มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

 3.1.46 มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 25491711107845
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 3.1.47 มัลติมีเดียแอนิเมชัน 25500541101579  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3.1.48 มีเดียอาตส� 25500541103469  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25510141102184  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี
 3.1.49 วิชวลเอฟเฟกต� 25540541100821  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3.1.50 25540681100343  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.1.51
วิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต� - 
มัลติมิเดีย

25520141104683
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต� -มัลติมิเดีย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.1.52 เว็บและโมบายเทคโนโลยี 25560561100792
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.1.53 ส่ือดิจิทัล 25571911101052  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25501811100996  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
25492251107597  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 3.1.54 ออกแบบดิจิทัลอาร�ต 25551471101725
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร�ต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 3.1.55 แอนนิเมชัน 25490041103204  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 3.1.56 แอนิเมชันและมัลติมิเดีย 25500591100155  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3.1.56 แอนิเมชันและมัลติมิเดีย 25500591100155  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25481741102346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

 3.2 เคมีประยุกต�  3.2.1
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ
ส่ิงแวดล0อม

25570151100707
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.2.2 เคมีประยุกต� 25481701105402  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25280011100035
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต� (หลักสูตรนานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25521371101945  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต� มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25480681101279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต� มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.2.3 เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 25530021100113  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25480241101653  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต� มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25510101105227  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.2.4 เคมีวิศวกรรม 25420011100356  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.2.5 เคมีส่ิงแวดล0อม 25510161106181
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดล0อม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.2.6 เคมีอุตสาหกรรม 25450021101104  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25360041100105  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25500221100123  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

25510151106505
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25511971101873
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25501471103654  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25481741101288
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25501531104933
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25480101107013  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25520161105506
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.2 เคมีประยุกต�  3.2.7 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ 25550131101344
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ
 มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 3.3 จุลชีววิทยา  3.3.1 จุลชีววิทยา 25420011100299  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25230021100064  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25360031100069  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25440041100069  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25550221103392  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

25250141100025
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25551981103162
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25500201108208  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191106529  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
25520271104801  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
25510211107198  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25541721104297  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25511741102878
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25551511102359
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501521101703  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501571102845  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25471711102498  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25450091100999  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106719  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510101104902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25360181100189  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.3.2 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 25531661101138
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25480731102017
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25520161105517
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.4 ชีวเคมี  3.4.1 ชีวเคมี 25420011100288  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 3.4 ชีวเคมี  3.4.1 ชีวเคมี 25420011100288  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25380021100432  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25350031100024  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25410171101128  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25490191106531  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
25550271101902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.4.2 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 25310041100032
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 3.4.3 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 25570201100174  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3.5 เซรามิกส�/
      เคร่ืองเคลือบดินเผา

 3.5.1 เคร่ืองเคลือบดินเผา 25500081105652  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร

25542191102602  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปV

 3.5.2 เคร่ืองป4_นดินเผา 25481911106248
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองป4_นดินเผา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531951101849
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองป4_นดินเผา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 3.5.3 เซรามิก 25531961103189  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา
 3.5.4 เซรามิกส� 25450191102363  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส� มหาวิทยาลัยบูรพา

25521521105935
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 3.5.5 เทคโนโลยีเซรามิกส� 25501531106248
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25481441102591  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25511761106133  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25491501104916  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 3.5.5 เทคโนโลยีเซรามิกส� 25491611100971  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25431531101021
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25561481102458
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.6 ปPโตรเคมี/พอลิเมอร�/
      ยาง

 3.6.1 เทคโนโลยีปPโตรเคมี 25581911101661
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปPโตรเลียม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.6.2 เทคโนโลยียาง 25562741103551
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร�ธานี

25500101106126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
 3.6.3 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 25520131105132  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25491641100873
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 3.6.4 ปPโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร� 25500081106776
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปPโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร� 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.7 วัสดุศาสตร�  3.7.1 เทคโนโลยีวัสดุ 25510071105281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 3.7.2
วัสดุข้ันสูงและ
นาโนเทคโนโลยี

25500081106787
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.7.3 วัสดุศาสตร� 25480011105527  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25380041100129  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25400051100415  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25510201100831  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25500131103284  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25510101104946  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25420011100334  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.7.4 วัสดุศาสตร�และนาโนเทคโนโลยี 25520031106806
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร�และนาโนเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 3.7.5
วัสดุศาสตร�และวิศวกรรม
นาโน

25570061102338
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร�และวิศวกรรมนาโน 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.7.6 วัสดุศาสตร�อุตสาหกรรม 25571941101066
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร�อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.7.7 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 25510271104449
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
 มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.8 อัญมณีและ
      เคร่ืองประดับ

 3.8.1 เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี 25481951102158
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 3.8.2 เทคโนโลยีแม�พิมพ�เคร่ืองประดับ 25511941101824
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ�เคร่ืองประดับ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.8.3 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 25480191106146  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

25500091109354
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.8.4 อัญมณีวิทยา 25390041100031  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 3.8.5 อัญมณีศาสตร� 25501601106281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 3.9 วิทยาการเดินเรือ  3.9.1 วิทยาการเดินเรือ 25420191100986  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา

25502131108901
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย�ฝaกพาณิชย�นาวี 
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

25500191108589
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปO) ศูนย�ฝaกพาณิชย�นาวี
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

 3.9.2 วิทยาศาสตร�การเดินเรือ 25490021103549
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเดินเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.10 วาริชศาสตร�  3.10.1 วาริชศาสตร� 25490191107622  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา
25200101100071  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.10.2 วิทยาศาสตร�ทางทะเล 25511971104066
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25450011100541  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ทางทะเล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
 3.11 สถิติ  3.11.1 ประกันภัย 25450011101845  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.11.2 สถิติ 25430021100279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25520031106795  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25420041100113  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105104  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25520141104672  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี
25400051100371  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25370201100216  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191106564  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271103562  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107287  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25480131103034  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25450091100966  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106686  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25440101100404  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
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 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.11 สถิติ  3.11.3 สถิติคณิตศาสตร� 25450011101834  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.11.4 สถิติธุรกิจและการประกันภัย 25460151100896
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.11.5 สถิติประยุกต� 25430151100926
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25390031100467  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25511911104677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25521031101802  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25401331101047  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25491771101395  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25481441102567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25381481100401  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25491721111075  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
25511761106054  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25501521101771  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25491601103398  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25491661102102  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25361671100319  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25481691101518  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25501711108252  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25170071100017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25510161106203
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25450011101823  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.11.6 สถิติศาสตร�ประยุกต� 25551561103839
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร�ประยุกต� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 3.11.7 สถิติสารสนเทศ 25571981100216
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 3.11.8 สถิติสารสนเทศศาสตร� 25521491105673
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 3.12 คณิตศาสตร�  3.12.1 คณิตศาสตร� 25550171103677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาคณิตศาสตร� หลักสูตรก0าวหน0า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.12 คณิตศาสตร�  3.12.1 คณิตศาสตร� 25550171103677
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25420011100312  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25290021100217  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25320031100043  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25100041100016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยทักษิณ

25440141100206
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25511911104688
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25400051100167  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25340201100134  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191106507  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271103584  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107142  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25530061101884  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล
25480131103023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25491411102565  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25491771101384  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25551431100516  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441102556  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25511491108146  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25491721109501  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25511741102902
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25431761101217  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25521501106607  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511104006
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501521101692  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25511541101346  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.12 คณิตศาสตร�  3.12.1 คณิตศาสตร� 25481551109343  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25481561109164  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25421621100434  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25501751103025  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25501641100806  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25491731104394  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25431671100688  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25481691101553  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481701105604  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711107788  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25160071100038  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25450091100944  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106697  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510101104845  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25550181100045  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.12.2 คณิตศาสตร�การจัดการ 25560051100042  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 3.12.3 คณิตศาสตร�เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร� 25530151100422
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.12.4 คณิตศาสตร�ประกันภัย 25520061104302
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)  
 มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.12.5 คณิตศาสตร�ประยุกต� 25520061103896
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25540021101971  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25450031101691  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25510151106516
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25400901100228  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยธนบุรี
25410051100225  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25491531104346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25471751101503  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25481701105391  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25500081106708  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยศิลปากร25500081106708  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยศิลปากร
25500101107623  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25480161105344
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.12.6 คณิตศาสตร�สารสนเทศ 25491661101944
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�สารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3.12.7 คณิตศาสตร�อุตสาหการ 25580061100596
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.13 รังสีประยุกต�และ
         ไอโซโทป
 3.14 เคร่ืองหนัง  3.14.1 เคร่ืองหนัง 25481911106226  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองหนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3.15 เทคโนโลยี
         ศิลปอุตสาหกรรม
 3.16 วิทยาศาสตร�และ
         เทคโนโลยีทางไม0

 3.16.1 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 25440021100394
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.16.2 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางไม0 25400021100939
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางไม0
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.17 วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีส่ิงทอ

 3.17.1 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส่ิงทอ 25520051102635
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส่ิงทอ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 3.17.2 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส่ิงทอ 25430021100224
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส่ิงทอ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.17.3 วิทยาศาสตร�ส่ิงทอ 25501761105489  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

 3.18 ฟPสิกส�ประยุกต�  3.18.1 ฟPสิกส�ประยุกต� 25520141104661
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25511911101718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25561981101598
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25501991109052
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.18 ฟPสิกส�ประยุกต�  3.18.1 ฟPสิกส�ประยุกต� 25560251101001
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25480201103368  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490191110118
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา

25500211107243  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25590131100101  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25511741102935
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25551561103637  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25501591103376  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25531661101149  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25481701105457  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25510161106192
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�ประยุกต�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.18.2
ฟPสิกส�อุตสาหกรรมและอุปกรณ�
การแพทย�

25430151100937
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�อุตสาหกรรมและอุปกรณ�การแพทย�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.19 นักบินและเทคโนโลยี
         ด0านการบิน

 3.19.1 การจัดการการขนส�งสินค0าทางอากาศ 25432211101138
 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส�งสินค0าทางอากาศ
 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.19.2 การจัดการจราจรทางอากาศ 25432211101127
 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ
 สถาบันการบินพลเรือน เสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.19.3 การจัดการท�าอากาศยาน 25541431101011
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�าอากาศยาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25432211101116
 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�าอากาศยาน 
 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.19.4 การบิน 25591141100057
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

 3.19.5 เคร่ืองวัดประกอบการบิน 25552211102177
 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเคร่ืองวัดประกอบการบิน 
 สถาบันการบินพลเรือน

 3.19.6 นักบินพาณิชย� 25530681104414  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย� มหาวิทยาลัยรังสิต
25490681101146  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย� มหาวิทยาลัยรังสิต

25561431102205
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย�ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายช�างบํารุงรักษา  หลักสูตรอนุปริญญาการบํารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช�างบํารุงรักษาอากาศยาน 
 3.19.7

นายช�างบํารุงรักษา
อากาศยาน

25482211103979
 หลักสูตรอนุปริญญาการบํารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช�างบํารุงรักษาอากาศยาน 
 สถาบันการบินพลเรือน

 3.19.8 บริหารกิจการการบิน 25511121104602
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

 3.19.9
บํารุงรักษาเคร่ืองส่ือสาร
การบิน

25352211100296
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบํารุงรักษาเคร่ืองส่ือสารการบิน
 สถาบันการบินพลเรือน

 3.19.10 วิทยาศาสตร�การบิน 25501931101888
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การบิน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 3.19.11 อิเล็กทรอนิกส�การบิน 25482211103981
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�การบิน
 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25552211102109
 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�การบิน 
 สถาบันการบินพลเรือน

 3.20 วิทยาศาสตร�พื้นฐาน  3.20.1 เคมี 25470011100609  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25290021100241  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25370031100059  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25490041103158  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105172  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ
25400141100494  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี
25481921104192  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25511911104701  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25421981100412  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
25481991105696  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25550171103655
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรก0าวหน0า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25400051100382  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25580261101037  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม
25500201105341  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
25410191100175  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271103617  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107153  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102307  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.20 วิทยาศาสตร�พื้นฐาน  3.20.1 เคมี 25500061102421  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

25500131103183  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25491391105059  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25491411102622  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25481771101258  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25491431101138  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441102512  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25481451107428  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25491471106757  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25381481100377  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25541491102806  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25491721109512  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
25511741102867  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา
25511761106076  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25491501104905  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25481511104128  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25501521101714  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501541100489  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
25511551106578  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25501561110988  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25501571102823  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25531581101073  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25401591100776  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25551601104339  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25431601104339  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25431621100119  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25581531100331
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25501751102992  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25491641100851  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25491661101909  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25491731107138  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25521671103557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�25521671103557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25511681102433  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25481691101575  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481701105492  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25481711107023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25160071100049  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25450091100911  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106664  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
25430101100998  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25380181100147  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.20.2 เคมี-ชีววิทยา 25510101106329
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
 วิทยาเขตหาดใหญ�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.20.3 เคมี-ชีววิทยา 25500101112369
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
 วิทยาเขตป4ตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.20.4 ชีววิทยา 25420011100389  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25230021100086  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25250021100099
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (รังสีประยุกต�และไอโซโทป)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25450031101702  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25380041100085  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105161  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ

25550171103666
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรก0าวหน0า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25340201100123  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
25410191100219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271103606  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107164  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102318  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
25501411101982  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25491771101417  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25541431100998  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.20 วิทยาศาสตร�พื้นฐาน  3.20.4 ชีววิทยา 25471441101429  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25481451107441  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25431471100967  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25381481100388  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25501491105974  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25491721109578  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25541741101162
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25511761106065  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25491501104769  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25501521101725  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25511541102281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
25511551106567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25491561110278  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25501571102834  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25541581100567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25501591103264  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25491601106853  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25491621100353  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25501751103003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25501641100817  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25491661101988  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25491731107127  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25491671102283  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25481691101529  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481701105503  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25471711102509  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25160071100062  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25450091100988  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106675  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510101104957  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25550181100091  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25520031108663  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก�น25520031108663  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 3.20.5 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ� 25450061100816  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ� มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.20.6 ชีววิทยาประยุกต� 25511911104712
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25511971101862
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25560251100999
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต�
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25551371100284  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25481431107325  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25431601101017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25501641100828  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25481701105413  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.20.7 ธรณีวิทยา 25420011100323  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
 3.20.8 ธรณีวิทยา 25330041100056  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 3.20.9 ธรณีศาสตร� 25470061101224  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล
 3.20.10 พฤกษศาสตร� 25510021108773  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

24990011100011  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25500061102375  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.20.11 พันธุศาสตร� 25420011100953  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25270021100092  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.20.12 พืชศาสตร� 25040011100016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25470221102076  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481931101897
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25531961102043
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101552
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25481981100892
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.20 วิทยาศาสตร�พื้นฐาน  3.20.12 พืชศาสตร� 25481991105718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991105718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25481441102466  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25551751101311  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25561731101736  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

 3.20.13 ฟPสิกส� 24770011100016  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25290021100239  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25160031100078  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25290041100017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยทักษิณ

25550171103688
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� หลักสูตรก0าวหน0า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25400051100404  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25410191100759
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�
 คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา

25580261101026  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยนครพนม
25340201100112  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25510271103595  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107232  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102331  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยมหิดล
25520061103828  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25491411102611  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25551431100527  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441102501  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25481451107452  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25381481100366  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25541491102795  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25491721109534  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
25491501104602  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25501521101736  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501541100478  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
25491561110436  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม25491561110436  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25501571102812  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25541581100578  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25401621100072  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25501751103014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25491641100884  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25511731107017  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25481691101542  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25501701108982  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25481711106999  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25160071100051  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25450091100977  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106743  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยศิลปากร
25420101100569  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25510101110752
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� วิทยาเขตหาดใหญ�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25390181100161  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.20.14 ฟPสิกส�วิศวกรรม 25560151100627
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.20.15 ฟPสิกส�อิเล็กทรอนิกส� 25400051100393  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�อิเล็กทรอนิกส� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
 3.20.16 ฟPสิกส�อุตสาหกรรม 25570181102692  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟPสิกส�อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.20.17 วิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� 25570061100922
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25430681100644  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยรังสิต
 3.20.18 วิทยาศาสตร�ชีวภาพ 25470021101782  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25531291104399
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟPก

25520061103841
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25480241101225  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.20 วิทยาศาสตร�พื้นฐาน  3.20.19 วิทยาศาสตร�ชีวภาพรังสี 25290021100228
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพรังสี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.20.20 วิทยาศาสตร�ชีวภาพและเทคโนโลยี 25570021101491
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพและเทคโนโลยี 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.20.21 วิทยาศาสตร�เชิงคํานวณ 25480231106782  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�เชิงคํานวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
 3.20.22 สัตววิทยา 25420011100301  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25360041100094  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 3.20.23 สัตวเวชศาสตร� 25501431101411  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวเวชศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3.20.24 สัตวศาสตร� 25460021100993  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25480041103315  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25470221102087  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481931101921
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25501911106533
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531961102122
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101563
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25401981100689
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481991105729
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991105729
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25550271101867  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107298  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25480131103056  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25481441102477  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25511761106087  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25501501105277  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25501521101681  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25491791100374  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25501561109605  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม25501561109605  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25591571100303  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25541581100589  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
25501621100466  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25561731101747  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี
25561671100863  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25541681100906  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25481711107203  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25520161101107
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25510161110231
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.21 วิทยาศาสตร�
         สาขาอื่น ๆ

 3.21.1
การบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร�

25501941102903
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.21.2 ชีวเวชศาสตร� 25510101105047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร� (แบบก0าวหน0า)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25520191101246  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.21.3 ธุรกิจคหกรรมศาสตร� 25511971101851
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 3.21.4 พลังงานทดแทน 25510131100629  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 3.21.5 โภชนาการและการกําหนดอาหาร 25591671100091
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร�และการกําหนดอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25490011105765
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25571531100341
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 3.21.6
โภชนาการและการจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร

25500211107265
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 3.21.7
โภชนาการอาหารและการกําหนด
อาหาร

25550101103073
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร�และการกําหนดอาหาร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.21 วิทยาศาสตร�
         สาขาอื่น ๆ

 3.21.8 วิทยาการอาหารและโภชนาการ 25480111105934
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
 วิชาเอกกอาหารโภชนาการและการประยุกต� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 3.21.9
วิทยาศาสตร�การ
สัตวแพทย�

25450031100104
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การสัตวแพทย� 
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 3.21.10 วิทยาศาสตร�ความปลอดภัย 25471531101362
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25431771101095
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 3.21.11 วิทยาศาสตร�นิวเคลียร� 25560021101714
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�นิวเคลียร� 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.21.12 วิทยาศาสตร�พอลิเมอร� 25510101104834
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�พอลิเมอร� 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.21.13 วิทยาศาสตร�พื้นพิภพ 25450021100417
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�พื้นพิภพ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.21.14 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการยาง 25500181100703
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการยาง
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.21.15 วิทยาศาสตร�สายตา 25490681106006  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สายตา มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.21.16
ศิลปะและเทคโนโลยี
การประกอบอาหาร

25560681100198
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.21.17 อุตสาหกรรมงานอาหาร 25511911101696
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.21.18 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 25531441101628
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.21.19 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 25471441102836
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.21.20 อุตสาหกรรมศิลปV 25581431101059
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปV (5 ปO) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25571561103909
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปV (5 ปO) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25561471102931  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25571701101251  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปV มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.21.21 อุตสาหกรรมศิลปVและเทคโนโลยี 25541671101243
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปVและเทคโนโลยี (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปVและเทคโนโลยี 

25531751101241
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปVและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 3.21.22 อุตสาหกรรมศึกษา 25571451101141  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25521461106827  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25551481101625  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 3.21.23 อุตสาหกรรมอาหาร 25511971104077
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 3.22 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมอากาศยาน

 3.22.1 วิศวกรรมการซ�อมบํารุงอากาศยาน 25490681101451
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ�อมบํารุงอากาศยาน
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.22.2 วิศวกรรมการบิน 25540741100362
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.22.3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 25500151106381
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25430021100303
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.22.4 วิศวกรรมอากาศยาน 25500171105527
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25490011107486
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.23 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเกษตร

 3.23.1 วิศวกรรมการเกษตร 25501911104351
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.23.2 วิศวกรรมเกษตร 25490131103068  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25481931107679
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25510161100702
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25200021100048  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25450031100058  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25460041100815  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25490131107298  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม�โจ0
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.23 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเกษตร

 3.23.3 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 25500171100419
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25521521102098
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 3.23.4 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 25481961103241
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481991103885
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991103885
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

 3.24 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมยานยนต�

 3.24.1
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต
ยานยนต�

25480011105268
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต�
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.24.2 วิศวกรรมยานยนต� 25460011101295  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25480171104096
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25560051101651
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต� (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25510681103027  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต� มหาวิทยาลัยรังสิต
25480541100734  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25481811100858  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต� มหาวิทยาลัยสยาม

25512601105012
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต�
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท�

25502281103035
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต�
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

 3.25 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมชีวภาพ

 3.25.1 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 25500081106798
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.25.2 วิศวกรรมชีวการแพทย� 25560591101212  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25570151101473
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25490061102633  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยมหิดล
25550681100827  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยรังสิต

25510091100579
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย�
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25510091100579
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500101104596
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25550161102934
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.25.3 วิศวกรรมชีวภาพ 25490211107229  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3.26 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเซรามิกส�

 3.26.1 วิศวกรรมเซรามิก 25360171100032
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.27 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเคมี

 3.27.1 วิศวกรรมเคมี 25490011105675
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25310021100199  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25450031100069  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25530141102614
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25480141103902
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25510151104121
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25580151100247
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25400051100123  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25450051102356
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน)
 ร�วมกับมหาวิทยาลัยแห�งน็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแห�งนิวเซาท�เวลส� 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25470051100345
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25450051100319
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25520611103695  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25560611100246
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.27 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเคมี

 3.27.1 วิศวกรรมเคมี 25481921104293
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25411911100389
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25360171100019  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25520201101359  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
25360191100146  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
25530061101906  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
25320681100181  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต
25410091100321  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500081106809  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
25490101106283  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25501871109734  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25520161105473
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.27.2 วิศวกรรมเคมี
25481931109435

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 3.27.3 วิศวกรรมเคมีบูรณาการ 25490231104318
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

 3.27.4 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 25450181100573
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 3.28.1
วิศวกรรมชลประทานและการ
จัดการนํ้า

25531911104308
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนํ้า
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.28.2 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 25460021101983
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.28.3 วิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรนํ้า 25470021101804
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.29 วิศวกรรมศาสตร�-
      วิศวกรรมโทรคมนาคม

 3.29.1 วิทยาการโทรคมนาคม 25390741100152
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.29.2 วิศวกรรมโทรคมนาคม 25501951100373
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25551971101427
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 3.28 วิศวกรรมศาสตร�-
      วิศวกรรมชลประทาน/
  วิศวกรรมนํ้า/วิศวกรรมดิน

25481981100936
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25450171101123
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25481471103494
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25470561101376
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25520161105427
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.29.3
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส�

25410741100277
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.30 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

 3.30.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 25511951103423
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 3.30.2 วิทยาการคอมพิวเตอร� 25471011101488
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยชินวัตร

25470051100367
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25450061100895
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25330741100188
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25510141104772
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25420011100345  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25300511100178  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25300021100231  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25551801101171  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25460031100072  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.30 วิศวกรรมศาสตร�-
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

 3.30.2 วิทยาการคอมพิวเตอร� 25411001100456  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเจ0าพระยา

25430041100092  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480221105137  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยทักษิณ

25520151106585
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481921104236
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25441931100328
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25511911104723
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501941102699
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25531961102144
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25441981100234
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25501991105823
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25501991105823
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25471401102415
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�

25520051102624  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25370201100227  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25491221106311  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25521311106617  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเนช่ัน
25480191107226  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271104473  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยพะเยา
25490531106033  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยพายัพ
25491061109035  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยภาคกลาง
25500211107276  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25490131103057  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยแม�โจ025490131103057  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25430241100667  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25320681100179  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยรังสิต
25401331101025  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25491391105072
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25491411102587
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25491771101362
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25501421106999
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

25521431103112
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25471441101431
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25541451103566
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25551461103884
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25491471106779
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25551481103695
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25501491105906
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25491721109545
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25511741102924
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.30 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

 3.30.2 วิทยาการคอมพิวเตอร� 25511761106021
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25501501105266
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511104063
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501521101769
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25491791108474
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25501541100502
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25501551106443
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25481561109737
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25501571102946
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25491581105152
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25401591100787
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25491601106807
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25501611100724
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25501621101298
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25471531100273
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25521631102732
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25491751102833
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25491751102833
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25521641103014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25491661101898
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25491731104449
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25301671100166
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25491681100719
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25481691101564
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25481701105514
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25481711107091
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25330071100285  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25511071107363  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

25450091100955
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25390541100126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25500081106721  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104935
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25511811102483  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยสยาม
25511651104173  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25510561103676  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25350731100112
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25400181100612  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.30 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

 3.30.2 วิทยาการคอมพิวเตอร� 25381111102225  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25540161102628
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25492031103767  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร� สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� วิทยาลัยชุมชน

 3.30.3 วิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต� 25450141100534
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25550541100192
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต� 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.30.4
วิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต�และ
เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต

25581701101285
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต�และเทคโนโลยี
 อินเทอร�เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.30.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 25531991101348
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25531991102981
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� เทียบโอนรายวิชา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25490011105721
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25460511100661
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25471281102647
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น

25441801100346
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25470021100421
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25450031101713
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25410041100099
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25480141103913
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520141104918
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

25490151103454
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25470611100066
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25481911104044
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25401911100917
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501941102789
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25521951102568
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25531961102223
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25511971101917
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25481991103852
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25410171100026
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25450051100387
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25560051100031
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25521031105211
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25580261101803
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยนครพนม

25400201100862
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.30 วิศวกรรมศาสตร�-
   วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

 3.30.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 25441231100433
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25541041100398
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25510271104484
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยพะเยา

25500061102498
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25510061100363
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25480241101675
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25510681103005
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยรังสิต

25531331100906
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25541401100455
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ�

25521431102008
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25541541102341
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25551561102153
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25531661101735
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25521701102368
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25450071100255
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25490231105062
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25530091102743
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25530091102743
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25360541100202
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490101103864
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25511811102494
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยสยาม

25340741100055
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25501121104195
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

25581111101109
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25481821102839
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 วิทยาลัยเชียงราย

25512281102057
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

25542501101256
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 3.30.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 25520161105438
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.30.6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร�และมัลติมีเดีย 25470561101343
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�และมัลติมีเดีย 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.30.7
วิศวกรรมคอมพิวเตอร�และ
สารสนเทศศาสตร�

25550021101768
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�และสารสนเทศศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.30.8
วิศวกรรมคอมพิวเตอร�และ
อิเล็กทรอนิกส�

25550021101961
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�และอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.30.9
วิศวกรรมคอมพิวเตอร�แอนิเมชันและ
เกม

25541401102492
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�แอนิเมชันและเกม 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�

25541281103613
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�แอนิเมชันและเกม 
 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.30 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร�

 3.30.10 วิศวกรรมเครือข�าย 25511711101479
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข�าย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 3.30.11 วิศวกรรมเครือข�ายคอมพิวเตอร� 25481711107146
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข�ายคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 3.30.12 วิศวกรรมซอฟต�แวร� 25480041100323
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25470511101279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25531221103086  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25501231104118  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25530191103104  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยบูรพา
25490531106055  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยพายัพ
25480241101721  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25531471103793  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25551561102131
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25501611100858  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25561631100014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25501711108274
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25540231102367  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25390541100115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25480101103751  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25570051100223  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25550271101889  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มหาวิทยาลัยพะเยา

25510161106247
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.30.13 วิศวกรรมซอฟต�แวร�และความรู0 25460021100341
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร�และความรู0 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.30.14 วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม 25521031105345
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 3.30.15
วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบ
อินเทอร�เน็ต

25470511101281
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร�เน็ต
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 3.31 วิศวกรรมศาสตร�-
     วิศวกรรมระบบควบคุม

 3.31.1 วิศวกรรมระบบควบคุม 25520161105451
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง     วิศวกรรมระบบควบคุม

 3.31.1 วิศวกรรมระบบควบคุม 25520161105451
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.31.2
วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด

25510141104761
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.31.3 วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ�นยนต� 25511531105777
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ�นยนต�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25570191104122
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝ4งตัว
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.32 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมไฟฟIา

 3.32.1 ไฟฟIา 25490251103095
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.32.2 ไฟฟIากําลัง 25572671104618  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟIากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

 3.32.3 ไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 25551751101309
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 3.32.4 ไฟฟIาอุตสาหกรรม 25491721109782
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟIาอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

 3.32.5 วิศวกรรมไฟฟIา 25470141100626
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520151104482
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481911104009
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25481961103228
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25501941103768
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481981100824
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481991105786
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25431231101073  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25501591103174  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
25490011105732  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.32 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมไฟฟIา

 3.32.5 วิศวกรรมไฟฟIา 25370511100187  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25561131101469  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25430021100257  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25331801100265  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25500031108749  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25410041100101  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25480601102081  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25430141100385
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25510151106538
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25580151100225
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25520611103684
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25560611100257
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (หลักสูตรสองภาษา)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25481921104269
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481911103605
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501941102756
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481941106894
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25531951101333
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25531961103112
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101449
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25401981100645
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25401981100645
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481991103863
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25360171100043
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25400051100235
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25470051100389
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25540051103818
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (สองสถาบัน) 
 ร�วมกับมหาวิทยาลัยแห�งน็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแห�งนิวเซาท�เวลส� 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25520901105014  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยธนบุรี
25371031100308  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25400201100851  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยนเรศวร
25521231106091  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25530251104721
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25520191105858  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยบูรพา
25511271103179  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510271103538  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยพะเยา

25461041101929
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25500211107322  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25530061101917  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยมหิดล
25320681100192  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยรังสิต
25500831105576  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยราชธานี

25541511100558
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25531681101186
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.32 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมไฟฟIา

 3.32.5 วิศวกรรมไฟฟIา 25531461100967
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25541691100661
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25520161105416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25511071107374  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล
25450231101783  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25411021100403  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25430091100874  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25330541100142  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25490101103818  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25471811101959  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยสยาม
25501121104173  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25330181100107  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25301111103363  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�
25481821102852  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา วิทยาลัยเชียงราย
25552251103127  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
25562281100398  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน
25501871109699  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25510141104737
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา (ระบบไฟฟIา อิเล็กทรอนิกส�กําลัง 
และพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25331801100276  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25441811100527
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยสยาม

 3.32.6 วิศวกรรมไฟฟIากําลัง 25460681101648  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIากําลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
25552611101812  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIากําลัง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 3.32.7
วิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกล
การผลิต

25480021100477
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกลการผลิต
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25430021101034
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกลการผลิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25521721102416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกลการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกลการผลิต

25521741102431
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกลการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25480541108294
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาเคร่ืองกลการผลิต
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25480021103561
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาและคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25470561101387
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาและพลังงาน
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25591121100088
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาและพลังงาน
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

 3.32.8 วิศวกรรมไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 25501081110232
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเอเชียน

25330741100177
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.32.9 วิศวกรรมไฟฟIาส่ือสาร 25480061102046  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.32.10
วิศวกรรมไฟฟIาส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส�

25530141102671
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25530141102669
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.32.11
วิศวกรรมไฟฟIาอุตสาหกรรมและ
พลังงาน

25560151101033
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาอุตสาหกรรมและพลังงาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.32.12 วิศวกรรมไฟฟIาอุตสาหการ 25540051103853
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟIาอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 3.32.13
วิศวกรรมอุตสาหการ-
โลจิสติกส�

25550021101948
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.33 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�

 3.33.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 25520151105999
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25541961101728
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25511971101939
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.33 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�

 3.33.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 25531991101372
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25530171102731
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25491041106682
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25511471104151
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25281111100072
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25511691103018
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25541701103654
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25360511100344  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25572611104119  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

25510161100691
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.33.2
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การบิน

25542211102064
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน
 สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.33.3
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
เพื่ออุตสาหกรรม

25560561100781
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�เพื่ออุตสาหกรรม
 (หลักสูตรทางไกลทางอินเทอร�เน็ต) มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.33.4
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
โทรคมนาคม

25531961102291
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 โทรคมนาคม (5 ปO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481981100914
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481991105808
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991106631
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 โทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481911104022
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531971102336
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25531971102336
 โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25321801100297
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25481921104271
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25451911101093
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25481991103874
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25501941102791
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25520541101627
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25510561103766
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25511111101868
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25501871109712
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 3.33.5
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
และระบบคอมพิวเตอร�

25500081106822
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�และ
 ระบบคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.33.6
วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส�
และการส่ือสาร

25450051100433
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส�และการส่ือสาร
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 3.33.7 อิเล็กทรอนิกส� 25572671102586  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส� วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

 3.33.8 อิเล็กทรอนิกส�คอมพิวเตอร� 25481711107113
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�คอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25591411100586
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�คอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 3.33.9 อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร� 25501621101401
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.33 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�

 3.33.10 อิเล็กทรอนิกส�ส่ือสาร 25511761106166
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�ส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

 3.33.11 อิเลคทรอนิกส�และคอมพิวเตอร� 25541531102417
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส�ส่ือสารและคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 3.34 วิศวกรรมศาสตร�-
       วิศวกรรมอาหาร

 3.34.1 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25430041100081
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25501961106314
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 3.34.2 วิศวกรรมการอาหาร 25360021100362
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.34.3 วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25531961102212
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 3.34.4 วิศวกรรมอาหาร 25340021100145  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25490131103079  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25501911104362
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501961106303
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25540161102674
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.35 วิศวกรรมศาสตร�-
    วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.35.1
เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการ

25520151104493
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25541801101552
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
 (หลักสูตรต�อเน่ือง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25511951103412
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 3.35.2 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 25481591102957
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25541671100657
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.35.2 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 25520151104469
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.35.3 วิศวกรรมอุตสาหการ 25510141104557
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.35.3 วิศวกรรมอุตสาหการ 25510141104557
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25481961103689
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25501921104734
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25511981102559
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481991105797
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481911104033
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531971102358
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25490011105708
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25420021100177
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25481801102681
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25420031100066
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปO)
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25440051100116
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25490051108875
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25480051109021
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สองสถาบัน)
 ร�วมกับมหาวิทยาลัยแห�งน็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแห�งนิวเซาท�เวลส� 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25481031104913
 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.35 วิศวกรรมศาสตร�-
    วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.35.3 วิศวกรรมอุตสาหการ 25431231101062
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25430141100341
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520611103717
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25501941102778
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25401981100724
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25470051100334
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25410041100112  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25440601100308  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น
25520901105025  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

25520151104425
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481921104449
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25501911103798
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25581951101395
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25531961102199
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101405
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25501991105801
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25370171100033
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25530261100672  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม
25370201100249  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25520191105871  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา25520191105871  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
25511271104362  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510271103505  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา

25471041102246
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25530061101939  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
25320681100203  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต
25500831105587  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชธานี
25510071105292  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25410091100332
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25310541100061  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25500081105988  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25540101102262
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25521811102506  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม

25470561101398
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25501121104206
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

25340181100668
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25451111102157
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25542501101267
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25552281101275
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

25501871109723
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.35 วิศวกรรมศาสตร�-
      วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.35.3 วิศวกรรมอุตสาหการ 25520161105563
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25381321100177  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต�ภาคย�

25501941103746
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.35.4 วิศวกรรมอุตสาหการเช่ือมประกอบ 25531991103025
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเช่ือมประกอบ
 เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.35.5
วิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการนวัตกรรมการผลิต

25560561100779
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการนวัตกรรม
การผลิต (หลักสูตรทางไกลทางอินเทอร�เน็ต) มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.35.6 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 25550021101959
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.35.7
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
บริการ

25510561103755
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.35.8
วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการ
ผลิต

25531991103036
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
 เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.35.9 อุตสาหกรรมศึกษา 25571451101139
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 3.36.1 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 25480241101708
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

 3.36.2 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ 25550041101636
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25501081110265
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเอเชียน

 3.36.3 วิศวกรรมสารสนเทศ 25520161105552
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25570161103184
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.36.4 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 25490011105451
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25581971101994
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25450611101605
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

 3.36 วิศวกรรมศาสตร�-
    วิศวกรรมการส่ือสาร
    และสารสนเทศ

25550271101891
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยพะเยา

25501451108771
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25541791103643
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25561551101523
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25501601106292
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 3.37 วิศวกรรมศาสตร�-
    วิศวกรรม โลจิสติกส�

 3.37.1
วิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส�

25571031100424
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส� 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

 3.37.2 วิศวกรรมโลจิสติกส� 25500081106765
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส� 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25571631100061
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25530151100433
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25490611100215
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25541961102898
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551991105424
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25551991105424
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25531431101673
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25511521106452
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.37 วิศวกรรมศาสตร�-
    วิศวกรรม โลจิสติกส�

 3.37.2 วิศวกรรมโลจิสติกส� 25501601106279
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25571631100983
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25551641100295
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25541701102697
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25570091102488
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25570541100251
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25460561100475
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25481431107292
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�และการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 3.38 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมการผลิต

 3.38.1 วิศวกรรมการผลิต 25510151104119
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25561971100451
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25460171101067
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25500211107309
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25551421100998
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

25551541100158
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25530101102801
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25512281102046
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

25501871109745  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต� 

 3.38.2 วิศวกรรมการผลิตยานยนต� 25572501100528
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต� 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 3.38.3 วิศวกรรมระบบการผลิต 25540161102639
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.39 วิศวกรรมศาสตร�-
 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

 3.39.1 วิศวกรรมขนถ�ายวัสดุ 25510151106551
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ�ายวัสดุ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.39.2
วิศวกรรมเคร่ืองกลและ
การผลิต

25470021100465
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 
 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.39.3 วิศวกรรมโลหการ 25521991107726
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25370171100022
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.39.4 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ 25490011105754
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25470021100432  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25430141100339
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25460151101436
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25531911104319
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25561951101753
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25501991109063
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25480201100692  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25560241101077  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25490231105084  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25490101103853  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.39.5 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 25580151100236
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.40 วิศวกรรมศาสตร�-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�

 3.40.1 เคร่ืองกล 25490251103106
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.40.2 แมคคาทรอนิกส� 25490171103658
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25540151101784
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.40.3 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25480141100504
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520151104504
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481911103998
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25511991101987
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25491941102812
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปO) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25481961103678
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปO) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25501921104745
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตร 5 ปO) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481981100714
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25501921100368
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25490011105653
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25430021100292  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25470021101815
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25321801100308  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25561131100918
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25450031101724  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25410041100145  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม�25410041100145  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25460041100242
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25440601100297  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25540141103831
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25510151106527
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481921104282
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25401911100884
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501941102767
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25531951101322
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25481961103252
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481981103085
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25551971101416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25501991104102
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25360171100021
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25520611103739
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25560611100235
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรสองภาษา)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25520901105036  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.40 วิศวกรรมศาสตร�-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�

 3.40.3 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25400051100156  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25440051100149
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25450051100332
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25540051104549
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (สองสถาบัน)
 ร�วมกับมหาวิทยาลัยแห�งน็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแห�งนิวเซาท�เวลส�
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25441231100444
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25461041101389
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25471791102666
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25511691104515
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25501071107452
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

25430091100885
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500081106811  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

25490101103829
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25501121104217
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

25501081110221  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเอเชียน
 3.40.3 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25351111100147  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25481821102863  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัยเชียงราย
25501871109688  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25510161100713
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25380201100342  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
25450191100517  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยบูรพา25450191100517  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยบูรพา
25511271103438  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510271103516  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยพะเยา
25530061101928  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหิดล

25500211107311
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25310681100134  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยรังสิต
25571421101024  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
25330541100131  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25511811102527  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม
25360181100257  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25381321100166  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันรัชต�ภาคย�

25441811100538
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยสยาม

 3.40.4
วิศวกรรมเคร่ืองกล
 (พลังงาน เศรษฐศาสตร�
 และส่ิงแวดล0อม

25430141100352
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร� 
 และส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.40.5 วิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต� 25501591103275
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

 3.40.6 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต 25550021101746
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต
 (วิทยาเขตศรีราชา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.40.7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส� 25460151101785
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25450141100556
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520611103706
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25581931100289
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25501951102206
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.40 วิศวกรรมศาสตร�-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�

 3.40.7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส� 25551991104344
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25521601106474
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25481111102212
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25490741101119
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25481111102335
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส�และหุ�นยนต�
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25551991105031
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25490171108259
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25550211103301
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25460541100438
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25490101106294
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25501871109701
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25520161105449
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25531971102347
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25520151105988
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25551911103153
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25521941102545
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25521601102209
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25521601102209
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25451071101461
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

 3.41 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเหมืองแร�

 3.41.1 วิศวกรรมเหมืองแร� 25410041100123
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร�
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25531961102188
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25490101103842
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.42 วิศวกรรมศาสตร�-
         วิศวกรรมเรือ

 3.42.1 วิศวกรรมต�อเรือและเคร่ืองกลเรือ 25440021100416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต�อเรือและเคร่ืองกลเรือ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.42.2 วิศวกรรมเรือ 25490011105697  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
 3.43 วิศวกรรมศาสตร�-
      วิศวกรรม ส่ิงทอ

 3.43.1 วิศวกรรมเคมีส่ิงทอ 25481921104427
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25401911100895
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.43.2 วิศวกรรมเคมีส่ิงทอและเส0นใย 25531911104321
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอและเส0นใย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.43.3 วิศวกรรมส่ิงทอ 25481921104416
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 3.44 วิศวกรรมศาสตร�-
      วิศวกรรมเคร่ืองมือ

 3.44.1 ช�างผลิตเคร่ืองมือและแม�พิมพ�

 3.44.2 มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 25551661100679
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25561611102172
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 3.44.3 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 25430141100363
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.44.4 วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม�พิมพ� 25581991100411
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม�พิมพ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.44 วิศวกรรมศาสตร�-
      วิศวกรรมเคร่ืองมือ

 3.44.4 วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม�พิมพ� 25561741102896
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม�พิมพ� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25541981100966
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม�พิมพ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 3.44.5 วิศวกรรมแม�พิมพ� 25501961103041
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม�พิมพ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25430151101319
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.45 วิศวกรรมศาสตร�-อื่น ๆ  3.45.1 ครุศาสตร�วิศวกรรม 25490161105648
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร�วิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปO)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.2 ครุศาสตร�วิศวกรรม 25490161105648
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร�วิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปO)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.3 วิศวกรรมการจัดการ 25551561105325
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25561621101565  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25531641101092  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 3.45.4
วิศวกรรมการจัดการ
ความปลอดภัย

25481111102267
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

 3.45.5
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเน่ือง
กับระบบราง

25570561100589
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเน่ือง
 กับระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.45.6 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 25571701101262
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.45.7
วิศวกรรมการจัดการและระบบการ
ผลิต

25531641105186
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 3.45.8
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และส่ิงแวดล0อม

25561721103265
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 และส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

 3.45.9 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 25561941100683
 หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.45.10
วิศวกรรมการบินและ
นักบินพาณิชย�

25570161102374
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย� 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.11
วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและ
แม�พิมพ�

25561941102415
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม�พิมพ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.45.12 วิศวกรรมการพิมพ� 25541811100686  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ� มหาวิทยาลัยสยาม
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

 3.45.13 วิศวกรรมการวัดคุม 25521951102557
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25520161105462
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25401911100906
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ�งห�ม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.45.14 วิศวกรรมการวัดและควบคุม 25531871103707
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 3.45.15 วิศวกรรมขนส�งทางราง 25560161101361
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส�งทางราง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25590681100359  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.45.16 วิศวกรรมขนส�งและโลจิสติกส� 25540171102078
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส�งและโลจิสติกส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.45.17 วิศวกรรมความปลอดภัย 25481111102245
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25582881100443
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
 สถาบันเทคโนโลยีแห�งสุวรรณภูมิ

 3.45.18 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 25502131108912  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ศูนย�ฝaกพาณิชย�นาวี

 3.45.19 วิศวกรรมเคร่ืองนุ�งห�ม 25511971101941
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ�งห�ม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 3.45.20 วิศวกรรมช�างอากาศ 25561111100286  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมช�างอากาศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�
 3.45.21 วิศวกรรมเซรามิกส� 25501621101322  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกส� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 3.45.22 วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 25570161102385
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.23 วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 25490011105743
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.45.24 วิศวกรรมท�ออุตสาหกรรม 25571991103615
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท�ออุตสาหกรรม (ต�อเน่ือง) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25511991109828
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมท�ออุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25380171100563  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.45 วิศวกรรมศาสตร�-อื่น ๆ  3.45.25 วิศวกรรมนาโน 25480011105279  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25560161101359
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปPโตรเคมี 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.26 วิศวกรรมปPโตรเลียม 25490011105719  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปPโตรเลียม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.45.27
วิศวกรรมแปรรูป
ผลิตผลเกษตร

25501911104463
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.45.28 วิศวกรรมพลังงาน 25581691102454
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพลังงาน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25581691100542
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25531431100942
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25521721102405
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25551791103947
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25560161101506
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตชุมพร) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25470071100224  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25552251103364  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 3.45.29 วิศวกรรมพลังงานไฟฟIา 25540161102663
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟIา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.30 วิศวกรรมพลาสติก 25401911100928
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.45.31 วิศวกรรมพอลิเมอร� 25501911104349
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25380171100023
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.45.32 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 25530151100444
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.45.33 วิศวกรรมระบบอาคาร 25571561103944
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

 3.45.34 วิศวกรรมวัสดุนาโน 25530161102965
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.35
วิศวกรรมศาสตร�และการจัดการเชิง
ธุรกิจ

25520051100688
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�และการจัดการเชิงธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 3.45.36 วิศวกรรมสํารวจ 25490011108421  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25571131101819  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25481921104258
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25461911101015
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25511971101928
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25501991104091
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.45.37
วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�

25460021100443
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.45.38 วิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 25501521101793
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25490011105686
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25470021100419
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25450031101735
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25420031100055
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25500211107344
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25490101106305
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
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 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.45 วิศวกรรมศาสตร�-อื่น ๆ  3.45.38 วิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 25460041100848
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25510141104748
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25510141104759
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25501911103787
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531961102201
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25541981102968
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25360171100054
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25570191103874
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25480201100624  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
25520271104823  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยพะเยา
25400681100742  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยรังสิต
25400071100057  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25520181102808
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25561111100264
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

 3.45.39
วิศวกรรมส่ิงแวดล0อมและการจัดการ
ภัยพิบัติ

25560061100335
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล0อมและการจัดการภัยพิบัติ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.45.40
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปร
สภาพ

25481991103896
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25421931100517
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ 25560141101921
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

วิศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ 25550151105587
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

วิศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ 25550151105587
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25550151101662
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติ 
 (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.45.41 วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ 25580161101249
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.45.42 วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ� 25560171102431
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.45.43 วิศวกรรมอัตโนมัติ 25511531106429
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25530141102682
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520161101118
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.46 วิศวกรรมศาสตร�-
  วิศวกรรมโยธา-ก�อสร0าง

 3.46.1
เทคโนโลยีวิศวกรรม
การก�อสร0าง

25531441101966
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก�อสร0าง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.46.2 วิศวกรรมโยธา 25470141100615
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520151104471
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481911104011
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501941103735
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25531961102166
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25531991102979
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปO)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25531991101359
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25490011105664  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.46 วิศวกรรมศาสตร�-
 วิศวกรรมโยธา-ก�อสร0าง

 3.46.2 วิศวกรรมโยธา 25561131101471  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25430021100246  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25531801104374  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25481801102692  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25450031100071  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25460041100826  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25430141100374
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25520141104907
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25510151106549
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25520611103728  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25570611101878
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตรสองภาษา)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25401931100752
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25401911100873
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531941101297
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25511951103377
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25531961102177
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101438
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25511981104001
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481991103841
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481921104247
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481921104247
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25530251102458
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25400051100134  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25480051109032
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สองสถาบัน)
 ร�วมกับมหาวิทยาลัยแห�งน็อตต้ิงแฮม และ มหาวิทยาลัยแห�งนิวเซาท�เวลส�
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25440051100138
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25450051100321
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25450171101134  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25530261100683  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
25370201100238  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
25520191105869  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271103527  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา

25461041101413
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25500211107333  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25480061102799  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
25320681100214  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
25511471101258  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25521601107249  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25400071100068  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25501071107474  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล
25490231105095  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25411021100414  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25420091100513  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25360541100213  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25490101103831  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25501811100985  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.46 วิศวกรรมศาสตร�-
 วิศวกรรมโยธา-ก�อสร0าง

 3.46.2 วิศวกรรมโยธา 25330181100096  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25351111100158  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

25520161105541
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25480021103572
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.46.3
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงาน
ก�อสร0าง

25550051104293
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25511931103127
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 3.46.4 วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล0อม 25480021102582
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25520151105955
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.1 ช�างทองหลวง 25520151106282
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช�างทองหลวง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25562871103678
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช�างทองหลวง หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช�างทองหลวง

 3.47.3 ซ�อมบํารุงอากาศยาน 25570681100493  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ�อมบํารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.47.4 เทคนิคการพิมพ� 25470141100593
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการพิมพ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.47.5
เทคโนโลยีก�อสร0างและเทคโนโลยี
สถาป4ตยกรรม

25551751106103
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0างและเทคโนโลยีสถาป4ตยกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 3.47.6 เทคโนโลยีการก�อสร0าง 25331231100295  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25581411101755
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25531431101651
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25511761106155
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25491681102464
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง

25491691101677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25481711107067
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25501481107705
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25571481102213
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25562871103612
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

25562801103377
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก�น

25562811103446
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

25572781104546
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572781104557
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572791104828
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25572831104935
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

25582691102196
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 3.47.7 เทคโนโลยีการจัดการงานก�อสร0าง 25541561102106
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 3.47.8
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ�
อาหาร

25551641100363
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ�อาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 3.47.9
เทคโนโลยีการจัดการ
โลจิสติกส�

25551411100323
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.10 เทคโนโลยีการจัดการสินค0าแฟช่ัน 25501941102925
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค0าแฟช่ัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.47.11 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 25540901102259
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยธนบุรี

25491721109646
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25541161100987
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก

25591631100041
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 3.47.12 เทคโนโลยีการเช่ือม 25540151102021
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.13 เทคโนโลยีการบิน 25480021108228  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25432211101656  หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน

 3.47.14 เทคโนโลยีการผลิต 25490151107818
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25541671101221  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25491681102486
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25380031100602  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25481611100834  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 3.47.15
เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและ
แม�พิมพ�

25431941100835
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม�พิมพ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.47.16 เทคโนโลยีการพิมพ� 25481921104225
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25511911106703
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25491811101096
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยสยาม

 3.47.17 เทคโนโลยีการพิมพ�และบรรจุภัณฑ� 25531961103191
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�และบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 3.47.18 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร� 25500061102083
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�

25540031103467
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25541441103453
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.47.19
เทคโนโลยีการส่ือสารและเครือข�าย
คอมพิวเตอร�

25460741102231
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการส่ือสารและเครือข�ายคอมพิวเตอร�
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.47.20 เทคโนโลยีขนถ�ายวัสดุ 25470151102528
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีขนถ�ายวัสดุ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 25520151104717
 หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25551411100255
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25541671100646
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25492251106989
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25492251107586
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25481881100613  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� วิทยาลัยนครราชสีมา

25551561102142
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25591161100419
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก

25501941102688
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25531961102515
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481971109079
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25531471102487
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 25531491100983
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25541731103016
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25481711107078
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25511871101613
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25481881107821  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� วิทยาลัยนครราชสีมา

25501921104701
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25551971103148
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25520261101547
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.47.22 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เคล่ือนที่ 25560271100327
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เคล่ือนที่ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.47.23
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�
เพื่อการออกแบบ

25481711107124
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เพื่อการออกแบบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25551671100794
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เพื่อการออกแบบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.47.24
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�
เพื่องานสถาป4ตยกรรม

25491661101999
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เพื่องานสถาป4ตยกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3.47.25
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�และการ
ส่ือสาร

25551561102164
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�และการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 3.47.26 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�สํานักงาน 25491791108485
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�สํานักงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3.47.27
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ออกแบบ
ผลิตภัณฑ�

25531561102702
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ออกแบบผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 3.47.28 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อารต� 25491881100624  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อารต� วิทยาลัยนครราชสีมา

 3.47.29 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อิเล็กทรอนิกส� 25511741102889
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25491791100385
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25491791100385
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3.47.30 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม 25521471104591
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25481431107314
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25561611100168
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 3.47.31 เทคโนโลยีเคมี 25541651101882  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 3.47.32 เทคโนโลยีเครือข�ายคอมพิวเตอร� 25521601105901
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข�ายคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 3.47.33 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25582741102359
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต�อเรือนครศรีธรรมราช
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 1

25491671102305
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25491691101655
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25470151102517
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25561931102638
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25481981100789
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25580261101814
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยนครพนม

25481991107597
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25481991107597
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25531961101997
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.33 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25551971101462
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25490251103242
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.47.34
เทคโนโลยีเคร่ืองกลและเทคโนโลยี
การผลิต

25551751106092
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและเทคโนโลยีการผลิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 3.47.35 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลหนัก 25561231101573
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลหนัก 
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

 3.47.36 เทคโนโลยีเคร่ืองต0นกําลัง 25520151104526
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองต0นกําลัง 
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.37
เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและ
การออกแบบ

25551921102377
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 3.47.38 เทคโนโลยีงานประดิษฐ�สร0างสรรค� 25511911101707
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ�สร0างสรรค�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.47.39 เทคโนโลยีชีวการแพทย� 25490591101631  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 3.47.40 เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ� 25571991102715
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.47.41
เทคโนโลยีดิจิทัล
แนวสร0างสรรค�

25570051101461
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร0างสรรค�
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร�วมมือระหว�าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
 สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา

 3.47.42 เทคโนโลยีท�ออุตสาหกรรม 25511991102009
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท�ออุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.47.43 เทคโนโลยีทางทะเล 25490191106654  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.47.44
เทคโนโลยีทางภาพและ
การพิมพ�

25420011100378
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ� 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.47.45 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25421981100423
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25481961103239
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

 3.47.46 เทคโนโลยีธรณี 25530031103681  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25380171100034  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.47.47 เทคโนโลยีนํ้ามันปาล�มและโอลิโอเคมี 25541971100741
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนํ้ามันปาล�มและโอลิโอเคมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
 3.47.48

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�
ธรรมชาติ

25550191102083
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
 มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.47.49 เทคโนโลยีพลังงาน 25501231106605  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�
25551411100266  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25561611102183  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25540261101742  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.47.50
เทคโนโลยีพลังงานและ
การจัดการ

25570151100718
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.51 เทคโนโลยีไฟฟIา 25562871103702
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

25562691103533
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

25562791103365
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

25562801103423
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร0อยเอ็ด

25562811103492
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

25562741103584
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 และ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร�ธานี

25562831103325
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

25572791104841
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25572801104728
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572771104297
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.51 เทคโนโลยีไฟฟIา 25572861104308
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25572841104475
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคน�าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25582781102218
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572821104787
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572711104256
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

25582761102374
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคป4ตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 3

25572731104383
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

25572851104645
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25572801104739
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25582771102421
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25582701102401
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

25582811102109
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572821104809
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572781104625
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572781104524
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25582821102112
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ�อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572761104926
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 3

25572761104926
 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 3

25572781104535
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25491411100124
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25531561102691
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25561611102161
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25481701106741
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25531431100931
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25501501105198
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491791108507  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25541581103291  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25491681100686
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25481711107045
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25511931101788
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25481981100802
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา (ต�อเน่ือง) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25531961102245
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25461991101712
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25490251103264
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.52 เทคโนโลยีไฟฟIากําลัง 25452031101175  หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIากําลัง วิทยาลัยชุมชน

 3.47.53 เทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 25501231106583
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25551671100772
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.47.53 เทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 25512251102021
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25491751102901
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25491671102226
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.47.54 เทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม 25541411100794
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25491451110221
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25551731102703
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25491661102012
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25530261100705
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยนครพนม

25520261109254
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยนครพนม

25551491103797
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25520151104706
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาอุตสาหกรรม
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.55 เทคโนโลยีภูมิทัศน� 25531961102278
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481931101932
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25501911104496
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501911104496
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25471971103106
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25521991102596
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25591531100141
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25500131103352  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 3.47.56 เทคโนโลยีภูมิศาสตร� 25491501104578
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 3.47.57 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 25501051101969
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น

 3.47.58 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส� 25540151103426
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส�
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.59 เทคโนโลยีแม�พิมพ� 25572801104684
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก�น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572851104634
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25572841104982
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคแพร� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25572801104695
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572731104765
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

25572781104579
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25562691103511
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

25562801103434
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม�พิมพ� หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพร0อยเอ็ด
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.60 เทคโนโลยียานยนต� 25501231106594  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25492251106978  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25492251107373
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25552641104199
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต�
 สถาบันเทคโนโลยียานยนต�มหาชัย

25562691103522
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต�

25562801103401
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ�

25562811103479
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

25562741103562
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร�ธานี

25562751103607
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

25562831103314
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม�

25562841103359
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร�

25552641104245
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันเทคโนโลยียานยนต�มหาชัย

25572791104839
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25572841104993
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25572741104812
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 1

25582861102342
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25582781102229
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25582781102229
 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572731104372
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

25582841102182
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25572811104448
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25582761102385
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 3

25582771102432
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25572791104863
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25572711104278
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

25572721104281
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25572781104568
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572821104798
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ�อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572781104581
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25582751102529
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� (ต�อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 2

25492031103778  หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� วิทยาลัยชุมชน

25481811100869
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต� หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยสยาม

 3.47.61 เทคโนโลยีโยธา 25501621101333  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25491681100743
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.61 เทคโนโลยีโยธา 25491771107098  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25501611100948  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25421931100473
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25490251103253
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.47.62 เทคโนโลยีโยธาและสถาป4ตยกรรม 25551631105964
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 3.47.63 เทคโนโลยีรถยนต� 25542031102154  หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต� วิทยาลัยชุมชน

 3.47.64 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 25480221105093
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 3.47.65 เทคโนโลยีโลจิสติกส� 25532251103226  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส� วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 3.47.66 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร� 25530091100291
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร� 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.47.67 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 25541731102375
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

 3.47.68 เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ� 25480101106034
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 3.47.69
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็น
และการปรับอากาศ

25520151104537
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ
 การปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.70 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 25541951101367
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25501621101344
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 3.47.71
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเคร่ืองจักรกล

25520151105977
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
 เคร่ืองจักรกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.72 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25480151103418
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25501951102285
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

25580101100668
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ�

25482261108993  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�25482261108993  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�

25582261100253
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต�อเน่ือง) 
 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�

25562871103691
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

25572831104946
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

25582781102231
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572841104971
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคแพร� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25572731104776
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

25572781104592
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25572851104656
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25582751102362
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 2

25470171102429
 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25420511100497
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25510511108891
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25481131106196
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25502241101051
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

25470021101703  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25591011100661  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.72 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25470601101303  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25481181103389  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยตาปO
25480221105148  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

25500141100653
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25490611100204
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25551921103018
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25501931110078
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25511911104699
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25531961102021
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25511971101884
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25521981104272
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25500901104641  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

25440051100127
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25451031101253  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
25501221106165  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ
25561231101584  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

25511241107619
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25521241106452
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด

25460201100881  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25540191102868  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

25480191109116
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

25480191109116
 วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104613
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาเขตสระแก0ว มหาวิทยาลัยบูรพา

25501271102008  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510271104462  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
25550531102968  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
25511831101574  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
25481371102075  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25471051101167  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น

25461041101391
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25500211107208  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25490131103046  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25480241101236  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25420681100441  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
25401331101036  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25481391100367  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25561411100739
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25491771101373  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25531431103754  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25521431103099  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481441102578  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25541451103577  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25501461108884  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25491471106792  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25501481105297
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25501491105917
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.72 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25491721109523  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25481741101738
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25531761103481  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25501501105255  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511104074
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501521101758
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25501541100513
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25501551106454  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25481561109153
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25501571102957  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25471581102562
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25471591101527
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25491601106908
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25501611100847  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25501621101309  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25471531101372
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25521631102269  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25491751102844  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25521641103047  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25491661101911
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25491731104405
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25441671100263  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�25441671100263  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25491681100721
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25481691101474  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481701105615  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25481711107056
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25510071105268  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25500231104894  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25510081107453  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510101105205  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25481651103606  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25511811101537  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
25501301102125  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ�
25551121102042  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25480181100576  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25491161100903  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก
25501201104183  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต0
25531261100831  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

25522501102615  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25502281103709  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน
25531871103718  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
25531321101513  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันรัชต�ภาคย�

25540161102641
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25492031103666  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชน

25480151103407
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.47.73
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ

25460081101462
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.74 เทคโนโลยีส่ือสร0างสรรค� 25560681104395  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร0างสรรค� มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.47.75 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลปV 25561991103963
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลปV
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.47.76 เทคโนโลยีอาคาร 25541501102482  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 3.47.77 เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต 25501551112438  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 3.47.78 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 25572801104741
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก�น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572771104319
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25572821104451
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572711104267
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

25582821102145
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572691104502
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

25572841104497
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคแพร� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

25582871102319
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

25572811104437
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25582801102244
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคร0อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572831104463
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

25572831104452
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

25582821102156
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร� สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572811104415
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572811104415
 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572781104603
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

25562801103412
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

25562811103481
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

25562741103573
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� หลักสูตรต�อเน่ือง
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต0 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร�ธานี

25491771101441
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25471581102033
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25491611101004
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25491661102045
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25481691101305
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25541711105422
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25350071100287  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25481991108756
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.47.79
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
กําลัง

25490151108764
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�กําลัง 
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25500091108465
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�กําลัง 
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.47.80
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และ
คอมพิวเตอร�

25481501104893
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.47 เทคโนโลยี  3.47.81
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�
และโทรคมนาคม

25501481107716
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25551481103381
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 3.47.82 เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส� 25520151104447
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481991109004
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25471991102657
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25520261101558
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
 มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.47.83
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต

25491681100708
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25521501102074
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 3.47.84
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยานยนต�และช้ินส�วน

25530251102829
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.47.85 เทคโนโลยีอุตสาหการ 25541501100524
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 3.47.86 ธุรกิจวิศวกรรม 25510081100466  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3.47.87 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 25580681100933  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
 3.47.88 นวัตกรรมเกษตร 25570681100188  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.47.89 ผลิตภัณฑ�นม 25571991102085
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ�นม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.47.90 มีเดียทางการแพทย�และวิทยาศาสตร� 25530141102603
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย�และวิทยาศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 3.47.91 โยธา 25490251103117
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.47.92 โยธาสถาป4ตยกรรม 25571691102677
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาป4ตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 3.47.93 ระบบงานประปา 25561031100726
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

วิศวกรรมการทําความเย็นและการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ
 3.47.94

วิศวกรรมการทําความเย็นและการ
ปรับอากาศ

25561991103974
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.48 เทคโนโลยี-
       ด0านวิศวกรรม

 3.48.1 เทคโนโลยีวิศวกรรม 25551531101823
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25560541100643
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.48.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี 25570151100729
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 25520151105966
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.4
เทคโนโลยีวิศวกรรม
การวัดคุมและอัตโนมัติ

25570151100696
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.5
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
แม�พิมพ�

25501951102252
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม�พิมพ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 3.48.6
เทคโนโลยีวิศวกรรม
เคร่ืองกลและยานยนต�

25570151100663
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.7
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ�อมบํารุง
อากาศยาน

25570151100011
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ�อมบํารุงอากาศยาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.8 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร� 25520151104572
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟIา 25541411105542
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25541581100591
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟIา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด

25531761102952
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25501951102263
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟIา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�

 3.48.10
เทคโนโลยีวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส�

25520151104559
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.48 เทคโนโลยี-
       ด0านวิศวกรรม

 3.48.11
เทคโนโลยีวิศวกรรม
แม�พิมพ�และเคร่ืองมือ

25520151108093
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม�พิมพ�และเคร่ืองมือ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.12 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต� 25520151104515
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.12 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต� 25530251100658
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต�
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.48.13
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สถาป4ตยกรรม

25551671100816
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาป4ตยกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.48.14
เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุ
และกระบวนการผลิต

25570151100516
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.48.15 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 25490151107829
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25530251100669
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

 3.48.16
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
กําลัง

25530251102818
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�กําลัง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25520151104436
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�กําลัง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.49 เทคโนโลยี
         อุตสาหกรรม

 3.49.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25521131104997  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25531131102761
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25510141104546
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25511971104044
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25561461102614  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25561641101793  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25481391105014  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25551411100244
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25501491105928
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง

25531741101699
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25501501105211
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25481511104139
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25431521101378
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25561601103712
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25491751102912
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25471641100825
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25571701101857
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25531491110358
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25471721103142
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25521741103342
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25501541100186
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25491751102899  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25512021102227  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอร�เทคลําปาง
25560681100705  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

25500111106083
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25511971101895
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.49 เทคโนโลยี
         อุตสาหกรรม

 3.49.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25481701105547
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25431531101256
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25491461100131
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25531491100994
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25531791103563
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25501561110911
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25511591103985
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25491531104379
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25431671101803
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25481991105753
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปO (ต�อเน่ือง) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25571451101106
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25571451101117
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 แขนงเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25571451101128
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25571451101095
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25481981100903
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต�อเน่ือง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25531961102008
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25551971101451
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25551971101451
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25481991108993
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991108993
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25501921104712
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25511931108369
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 3.49.2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก�อสร0าง 25551671100838
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก�อสร0าง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.49.3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก�อสร0าง 25481441108373
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก�อสร0าง หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.49.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาป4ตยกรรม 25481441108362
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาป4ตยกรรม
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 3.50 วิทยาศาสตร�
        ส่ิงแวดล0อม

 3.50.1
การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล0อม

25470161102103
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดินและส่ิงแวดล0อม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 3.50.2
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม

25520031106784
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 3.50.3 เกษตรและส่ิงแวดล0อมศึกษา 25510021104508
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดล0อมศึกษา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.50.4 ทรัพยากรที่ดินและส่ิงแวดล0อม 25460031100048
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 3.50.5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 25550191102072
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25520201101326
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 3.50.6
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
ทะเลแลชายฝ4cง

25490231105073
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ4cง
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.50 วิทยาศาสตร�
        ส่ิงแวดล0อม

 3.50.7 เทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม 25541131102233
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25470151102271
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25541711103317
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25500211107219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 3.50.8
เทคโนโลยีส่ิงแวดล0อมและการ
จัดการทรัพยากร

25550091102205
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อมและการจัดการทรัพยากร
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.50.9
วิทยาการส่ิงแวดล0อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

25511941103837
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3.50.10
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล0อม

25500061102577
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25551871104161
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีส่ิงแวดล0อม
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 3.50.11 วิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 25460011101249  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25360031100429  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25480221105082  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยทักษิณ

25481401106771
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ�

25501421109093
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

25491461108297
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25381481100399
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25521491105649
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25491721109556
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25511761106043
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25491501104591
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491501104591
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25561511102698
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25431521101277
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25501551106432
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25391561100546
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25491601109362
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25471531101351
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25571631100059
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25511731107041
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25481701106728
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25491711107834
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25481451107463
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25510071105257
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25500081106732
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

25380021100421
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25521971104348
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.50 วิทยาศาสตร�
        ส่ิงแวดล0อม

 3.50.11 วิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 25470051100378
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25520271104812
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยพะเยา

25491411102598
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25491771101406
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25511741102946
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25481571102764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25501591103297
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25491611100993
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25491751102855
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25491641100862
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25491661102091
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25531671101804
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25481691101531
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25481431101069
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25481441102523
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25501541100491
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25431621100154
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25431621100154
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25500231104905
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25490181100241
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25470061101336
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล0อม หลักสูตรนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.50.12 วิทยาศาสตร�อนามัยส่ิงแวดล0อม 25530031103512
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร�) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�อนามัย
 ส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 3.50.13 อนามัยส่ิงแวดล0อม 25570021102997  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25420171100051  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25500201103539  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191106643  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.50.14 อนามัยส่ิงแวดล0อมและชีวอนามัย 25511271101087  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510211107222  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25560241101088  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25591731100266
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25490231105128  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25400181101411
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25571341102173  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม วิทยาลัยนอร�ทเทิร�น

25390731100228
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อม
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25591011100514  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล0อม มหาวิทยาลัยชินวัตร

25511831105657
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อมและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 3.51 อุตสาหกรรมบริการ  3.51.1 คหกรรมศาสตร� 25531961103134
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25200021100015  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.51 อุตสาหกรรมบริการ  3.51.1 คหกรรมศาสตร� 25481391103473  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25481771101247  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25481441102545  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25501461108895  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25491481104238  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25511741102913
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25491501104589  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511104085
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501551106419  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25491601106864  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25471531101234
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25491641100895  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25521661103319  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25491471109121
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� แขนงอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25450091101012  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25521721107401  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
25501521101747  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25360071100121  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25501651100201  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 3.51.2 อาหารและโภชนาการ 25481921104359
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25431911100898
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501941102868
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25551971101517
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25530021100102  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

25521491105651
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25481701106717
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25501621101221  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 3.51.3 อาหารและโภชนาการประยุกต� 25491791108586
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3.52 สารสนเทศ  3.52.1 การจัดการสารสนเทศ 25490681105995
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.52.2 การออกแบบเว็บและเน้ือหา 25540561100327
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเน้ือหา 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 3.52.3
คอมพิวเตอร�ช�วยออกแบบและ
บริหารงานก�อสร0าง

25520151101084
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ช�วยออกแบบและบริหารงานก�อสร0าง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 3.52.4
คอมพิวเตอร�
เพื่อการออกแบบ

25481701104557
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�เพื่อการออกแบบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.52.5 เทคโนโลยีสนเทศศาสตร� 25330741100199
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.52.6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

25561921101028
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25532281103376
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

 3.52.7 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 25501121104329
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

 3.52.8
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ

25450011101867
 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3.52.9
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อโลจิสติกส�อุตสาหกรรม

25521741103274
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส�
 อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

 3.52.10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

25500031108604
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25510261104202
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยนครพนม
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร�
    วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

 3.52 สารสนเทศ  3.52.10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

25370681100175
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยรังสิต

25591441100343
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25481471103483
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25450061100851
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

25510541100952
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25510541108916
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

25510101104968
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25510101110741
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 วิทยาเขตป4ตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25480111105989
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25530111100372
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25390561100139
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25452031101208
 หลักสูตรอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
 วิทยาลัยชุมชน

 3.52.11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการตลาด

25551661101039
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3.52.12 เทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ 25541701103103
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 3.52.13
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และ
สารสนเทศ

25551671100761
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

 3.52.14 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร� 25410191100164
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร�
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25460531102046
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยพายัพ

25460531102046
 มหาวิทยาลัยพายัพ

 3.52.15 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร� 25551711103555
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 3.52.16 วิศวกรรมเครือข�ายและอินเตอร�เน็ต 25540611101302
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข�ายและอินเตอร�เน็ต 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 3.53 โลจิสติกส�  3.53.1 การขนส�งทางทะเล 25560021101703
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส�งทางทะเล 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 3.53.2 การขนส�งสินค0าทางอากาศ 25541431101009
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส�งสินค0าทางอากาศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 3.53.3 การควบคุมจราจรทางอากาศ 25571141101899
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

 3.53.4 การจราจรทางอากาศ 25541431101044
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 3.53.5
การจัดการซ�อมบํารุง
อากาศยาน

25530601100758
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซ�อมบํารุงอากาศยาน 
 มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

25582251101567
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ�อมบํารุงรักษาอากาศยาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 3.53.6
เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการและโลจิสติกส�

25570151100685
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 4. เกษตรศาสตร�  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.1 เกษตรกลวิธาน 25481931102303
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25481961103612
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481971103117
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.1.2 เกษตรเคมี 25490131102991  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี  มหาวิทยาลัยแม�โจ0
 4.1.3 เคมีการเกษตร 25290021100162  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.1.4 เคร่ืองจักรกลเกษตร 25531961103178
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25481991105731
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร 4 ปO 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.4 เคร่ืองจักรกลเกษตร 25481991105731
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25550261101629  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม

 4.1.5
เคร่ืองจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส�เกษตร

25550021101983
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส�เกษตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.1.6 เทคโนโลยีการเกษตร 25521131105943  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25540251101774
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

25531591102323
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

25571981100205
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต�อเน่ือง) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25400051100213  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25480191106124  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา

25521641102935
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25551931105168
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25551411100885
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25491601106818
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25581631100073
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25501751103069
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25500211107175  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25380071100505  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25500101106115
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25492031103712  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน

 4.1.7
เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา
ชุมชน

25560221102515
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 

 4.1.8 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 25491501104771
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 4.1.9 เทคโนโลยีการประมง 25500101108196
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 4.1.10 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 25501651103891
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 4.1.11 เทคโนโลยีการผลิตพืช 25562831103303
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรต�อเน่ือง 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม�

25410171100476
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25501471103676
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25571511102205
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25531561101058
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25491531104368
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25481691101316  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25510131103994  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25550081103172  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4.1.12 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 25531991103003
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 4 ปO 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25531991103003
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

 4.1.13 เทคโนโลยีการผลิตสัตว� 25582901102289
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.13 เทคโนโลยีการผลิตสัตว� 25582901102291
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25582901102302
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร0อยเอ็ด
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25551931101028
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25420171100736
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25501531104944
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25481691103779
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25480131106566  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25470131101874
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� หลักสูตรต�อเน่ือง
 มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25480131103067  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.1.14 เทคโนโลยีการผลิตสัตว�นํ้า 25500081106642
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4.1.15 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 25531561104287
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25491601108989
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 4.1.16 เทคโนโลยีการยาง 25481971103174
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.1.17 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 25511981102537
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25531561104298
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25440151100387
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25470151101617
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25470151101617
 หลักสูตรต�อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25551971101541
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.1.18
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

25420021100673
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.1.19
เทคโนโลยีพืชผัก
แบบบูรณาการ

25541391101793
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 4.1.20 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 25531561105198
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 4.1.21 เพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 25511971104055
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.1.22 วิทยาศาสตร�เกษตร 25450021100878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.1.23 สัตวศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร 25500081106653
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4.2 วิทยาศาสตร�และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.1 การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 25592501100014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 4.2.2
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ

25531651102533
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 4.2.3 เทคโนโลยีการอาหาร 25460021100363  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25460031101804  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25481031104957  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

25501561109346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25500211107186  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25440061100332  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
25420241100453  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25501811103437  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

25500741105161
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 4.2.4 เทคโนโลยีทางการอาหาร 25480011107575  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�
 4.2 วิทยาศาสตร�และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.4 เทคโนโลยีทางการอาหาร 25460011101251  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25470151101639
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25450171101325  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25520261101536  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
25300681100109  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
25330071100026  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25560081101676  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
25490101106272  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25500181100679  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 4.2.5 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25500591100765
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25572871104759
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 4.2.6
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร

25511701107587
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

 4.2.7 ธุรกิจอาหาร 25481921104383
 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25572671102575  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

 4.2.8 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 25561561103842
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25491711107755
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 4.2.9 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร 25560591101201
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร 
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 4.2.10 โภชนาการและการประกอบอาหาร 25541651101959
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 4.2.11 วิทยาศาสตร�การอาหาร 25541761102615
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

 4.2.12
วิทยาศาสตร�การอาหารและการ
จัดการ

25530151104257
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 4.2.13
วิทยาศาสตร�การอาหารและ
โภชนาการ

25560151100616
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 4.2.13
โภชนาการ

25560151100616
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25501941102914
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25290091100204
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25500101106137
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 4.2.14
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ
อาหาร

25200021100059
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25280041100139
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25400141100483
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

25481921104394
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25481931101943
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25501911104485
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25551941101244
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25531961102111
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25501971109667
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25401981100678
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25551991103038
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25551991103049
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�
 4.2 วิทยาศาสตร�และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.14
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร

25551991103038
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ควบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25360051100139
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25540201101767
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25550271101801
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยพะเยา

25450131101027
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยแม�โจ0

25501391105398
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

25491411102609
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

25491771101463
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25521431103101
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25481441103939
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25481451107439
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25521461106838
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25431471100956
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25431481100913
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25491721109771
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25521741103329
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25491501104758
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491501104758
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511103984
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25431521101266
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25481791107639
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25511541102292
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

25511551106591
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25501571102891
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25481601106165
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

25491611100982
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25511531105698
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25581631100084
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25521751104254
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25511641102416
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

25491661102135
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25511731107006
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25361671100321
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
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 4. เกษตรศาสตร�
 4.2 วิทยาศาสตร�และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.14
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร

25491681100732
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25481691101463
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25481701106807
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25441651100193
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25520561103914
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

25570731101848
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25500161105493
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25350061100163
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร
 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

25470151102359
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25481441102488
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

 4.2.15 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร 25480221104878
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

25490191106553
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25490531106044
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยพายัพ

25501521101668
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25431791100175
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25501621101232
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25491711107766
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25491711107766
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25500101106148
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.1
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

25500101106104
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 4.3.2 การจัดการธุรกิจอาหาร 25522501103649
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

25520561103925
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 4.3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร 25481921104405
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 4.3.4
ความปลอดภัยทางอาหาร
ในธุรกิจเกษตร

25550271101856
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
 มหาวิทยาลัยพะเยา

 4.3.5 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

 4.3.6
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร
และการบรรจุ

25460241100582
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

 4.3.7 เทคโนโลยีการบรรจุ 25280021100161
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25520041104388
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 4.3.8 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ� 25520041104401
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 4.3.8 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ� 25481931102314
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 4.3.9
เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร

25560561100353
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยหอการค0าไทย

 4.3.10
เทคโนโลยีการพิมพ�และ
บรรจุภัณฑ�

25500141104128
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�และบรรจุภัณฑ� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าธนบุรี

 4.3.11
เทคโนโลยีการหมัก
ในอุตสาหกรรม

25510161106236
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4. เกษตรศาสตร�  4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.12 เทคโนโลยีชีวภาพ 25430031101406  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�น
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25470151102282
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25430021100213  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25481931101875
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25531961102133
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25501971109678
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25481991105764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991105764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25380051100132  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25470201101591  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191106542  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271104855  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107197  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102329  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
25480131102999  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25450681100679  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

25491771101428
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25501531104955
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25491661102001
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25501691101509  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25581721101658  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25581561101471
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25551701102946  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25510071105279  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25500081106833  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร25500081106833  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510101104889  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25510161106214
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25560161104206
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4.3.13
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

25420041100539
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25540091101664
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ�การเกษตร
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 4.3.14 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 25450681101333
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 4.3.15 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�ทางทะเล 25490041103182  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 4.3.16
เทคโนโลยีและการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร

25511921105174
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
 ของอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 4.3.17 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 25490131103081  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.3.18 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 25520151104583
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 4.3.19
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
การจัดการ

25510151104143
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 4.3.20 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 25510101106331
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 4.3.21
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ�

25530151104268
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

 4.3.22
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

25570021102828
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.3.23 พัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร 25531961102267
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25500211107221  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25480081108124  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�  4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.24
พัฒนาผลิตภัณฑ�
อุตสาหกรรมเกษตร

25270021100103
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25510151104132
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล0าพระนครเหนือ

25411961100486
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา

25521521102087
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 4.3.25 วนศาสตร� 25430021100235  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.3.26
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�
ฮาลาล

25571371100567
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ฮาลาล
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 4.3.27 อุตสาหกรรมเกษตร 25520031100541
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25490231105051
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25360741100237
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

25460271101799  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา

 4.4 ส่ิงทอ  4.4.1 เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 25501941102712
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 4.4.2 เทคโนโลยีเส้ือผ0า 25501941102701
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ0า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25581941101181
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ0า หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 4.5 วิทยาศาสตร�
      ด0านการเกษตร

 4.5.1 กีฏวิทยา 25280041100141  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 4.5.2 การจัดการการเกษตร 25532631105085  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร สถาบันการเรียนรู0เพื่อปวงชน

25500111110098
 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 4.5.3 การจัดการเทคโนโลยีฟาร�ม 25582501100035
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร�ม 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 4.5.4 การจัดการพืชสวนประดับ 25511551106589
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว�

 4.5.5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว� 25290021100151
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว�
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.5.6 การบริหารธุรกิจเกษตร 25381981100248
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 4.5.7 การผลิตพืช 25501911104507
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 4.5.8 การผลิตพืชอุตสาหกรรม 25520201101337  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.5.9
การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชน
เมือง

25451771101762
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 4.5.10 เกษตรเขตร0อน 25480021102108  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร0อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.5.10 เกษตรเขตร0อน 25480021102119
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร0อน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.5.11 เกษตรที่สูง 25501431109792  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25460131101704  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปSาไม0 มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.5.12 เกษตรและอาหาร 25542031102086  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร� สาขาวิชาเกษตรและอาหาร วิทยาลัยชุมชน
 4.5.13 เกษตรศาสตร� 25550021101972  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25300031100039  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25070041100024  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25490261103129  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม
25510251100937  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
25500201100097  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25520191101257  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา
25510271104405  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยพะเยา
25570061102327  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล
25491771101474  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25481441102455  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
25481451107417  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25491471109119  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25381481100412  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25501491105941
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�
 4.5 วิทยาศาสตร�
      ด0านการเกษตร

 4.5.13 เกษตรศาสตร� 25491721109769  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�

25511741102856
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25511761106109  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
25491501104736  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25491511104028
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501521101657  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25481791107628  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25471541100701  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
25501561109335  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25501571102878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25491601106842  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
25491611100969  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
25501621101219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25491531106361
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25511641102405  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25501671101878  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25481701106695  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711108102  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25490231105049  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25520101105691  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25330181100118  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25520161105495
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4.5.14 เกษตรศึกษา 25481991105775
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา เทียบโอนรายวิชา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 4.5.15 เกษตรอินทรีย� 25492031103701  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร� สาขาวิชาเกษตรอินทรีย� วิทยาลัยชุมชน
 4.5.16 ครุศาสตร�เกษตร 25571701101183  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

25551791103903  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25531751101228  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25531671101174  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�25531671101174  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25471441100913  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

25510161100689
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร�เกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4.5.17 ทรัพยากรเกษตร 25450021100902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.5.18
ทรัพยากรเกษตรและ
การจัดการการผลิต

25540021100035
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

 4.5.19
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา
สภาวะแวดล0อม

25570061102349
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล0อม
 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 4.5.20 ธุรกิจการเกษตร 25350021100271  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25481691101496  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25570081101914  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

25562501100156
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร 
 สถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน�

 4.5.21 บริหารธุรกิจเกษตร 25531561104401
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 4.5.22 ปฐพีศาสตร� 25520131104276  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.5.23 ปฐพีศาสตร�และอนุรักษศาสตร� 25280041100152
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร�และอนุรักษศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 4.5.24 พัฒนาการเกษตร 25480161105333
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4.5.25
พัฒนาการเกษตรและ
การจัดการธุรกิจเกษตร

25481971103128
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.5.26 พืชไร� 25280041100084  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25360131100342  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร� มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.5.27 พืชสวน 25280041100095  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25520161101096
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25490131103002  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม�โจ0
 4.5.28 โรคพืช 25280041100106  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

Page 90 of 100



กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร�
 4.5 วิทยาศาสตร�
      ด0านการเกษตร

 4.5.29
วิทยาการผลิตและ
สุขภาพสัตว�

25431771101084
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 4.5.30 วิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 25511491101295
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 4.5.31 วิทยาการสมุนไพร 25530131102308
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
 มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.5.32 วิทยาศาสตร�การเกษตร 25540201100248
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเกษตร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25450061100849  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 4.5.33
วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีการเกษตร

25510101105216
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 4.5.34
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร
สัตว�

25540201100259
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว�
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.5.35 วิทยาศาสตร�สุขภาพสัตว� 25501911106544
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพสัตว�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25481931101965
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพสัตว� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 4.5.36 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 25510161106225
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4.5.37 ส�งเสริมการเกษตร 25530111103746
 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส�งเสริมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 4.5.38 ส�งเสริมและธุรกิจเกษตร 25451771101751
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส�งเสริมและธุรกิจเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 4.5.39 ส�งเสริมและเผยแพร�การเกษตร 25280041100117
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส�งเสริมและเผยแพร�การเกษตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 4.5.40
ส�งเสริมและพัฒนา
การเกษตร

25520131101047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 มหาวิทยาลัยแม�โจ0

 4.5.41 อารักขาพืช 25490131102989  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม�โจ0
 4.5.42 อุตสาหกรรมการเกษตร 25530031101464  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 4.6 การประมง  4.6.1 การจัดการประมง 25481971109081
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.6.2
การจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว�นํ้า

25511971104033
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 4.6.3 การประมง 25430031100056  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก�น 4.6.3 การประมง 25430031100056  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25510271104427  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา
25480131102819  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม�โจ0
25491711107777  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25330181100424  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 4.6.4 การเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 25431791100186  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25501551106465  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25511641102427  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 4.6.5 เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 25491731104427
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25582901102267
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า หลักสูตรต�อเน่ือง
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 4.6.6 ประมง 25200021100026  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25481931101886  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25501911104474  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25531961102032  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล0านนา
25481971103106  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25401991101085  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25401991101085
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

 4.6.6 ประมง 25481991107608
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25520211101406  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25511761106098  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

 4. เกษตรศาสตร�  4.6 การประมง  4.6.7 วิทยาศาสตร�การประมง 25580031101583  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25511981102548
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การประมง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25480161105322
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การประมง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

25550201102859  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 4. เกษตรศาสตร�  4.6 การประมง  4.6.8
วิทยาศาสตร�การประมง
และทรัพยากรทางนํ้า

25520161105484
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การประมงและทรัพยากรทางนํ้า
 (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณทหารลาดกระบัง

 4.6.9 วิทยาศาสตร�การเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 25480221105159
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.1 การพยาบาล  5.1.1 พยาบาลศาสตร� 25510021110797
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25510021108108
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน�วชิระ
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25511131106493  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25571801101151  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
25460031100173  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520031107921
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก�น
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520031107932
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520031107954
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร� 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520031107965
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25510591102375  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25500591100956  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25492011103271  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
25460041100793  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25460041100207  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25520041108056
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม�
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25520041108067
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
 จังหวัดลําปาง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25520171104888  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25390051100043  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25460261100764  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
25480251103454  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
25390201100106  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร25390201100106  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25470201101589  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520201108021
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค�ประชารักษ� 
 จังหวัดนครสวรรค� สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520201107986
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ�
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลับนเรศวร

25522661107282
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย� 
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25291291100139  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟPก
25480191106078  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25520191107974
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี 
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

25501271103999  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25510271103551  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25490531105976  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
25490211107196  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102588  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
25450061100827  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

25500061102555
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25390061100606
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย�ทหารอากาศ
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25520061108587
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

25520061109116
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพ 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25520061104627
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25520061108273
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.1 การพยาบาล  5.1.1 พยาบาลศาสตร� 25520101108018
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25500061110688
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25520061108655
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

25490241101957  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25500681100833  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
25500831105633  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
25501421104031  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
25491471107613  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25571791100744  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25501661101552  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25551711103511  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25491071107348  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล
25490231105141  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25501021108391  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25420091104305  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25550101102004  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25550101105683
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร� วิทยาเขตป4ตตานี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25520101108031
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25520101108492
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25520101108086
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25491811101074  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
25501651100638  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25540731101215  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25491121103621  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25530181101483  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25491821102976  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย25491821102976  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย
25501151108799  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต�หลุยส�
25501141102296  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา
25320741100255  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25530681102287  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยรังสิต
25481261103467  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
25522081106995  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
25512091102236  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
25322121100124  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

25520061105339
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 จังหวัดสระบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25520031107943
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค�
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25520101107906
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร�ธานี
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25520201107997
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
 สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25520041108001
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานี จังหวัดพะเยา 
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25470061103272
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล0า จังหวัดเพรชบุรี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25550191104535
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล0า จังหวัดจันทบุรี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25520031107919
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25511731105702  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25520061108194
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร� 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25561011100959  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยชินวัตร

25551581101615
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร0อยเอ็ด
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.2 เภสัชศาสตร�  5.2.1 การบริบาลทางเภสัชกรรม 25460011101677
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

25300681100076  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
25531811101967  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

25490101104112
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25490211107207  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5.2.2 บริบาลเภสัชกรรม 25460041100804  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25400201100838  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
25550271101092  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
25470031102615  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 5.2.3 เภสัชศาสตร� 25490531109238  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปO) มหาวิทยาลัยพายัพ
25530531103945  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปO) มหาวิทยาลัยพายัพ
25460031101815  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25410041100077  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25560051100064  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25530191104386  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25490531106022  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
25520061103795  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
25490231108392  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25390091100249  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25520081106273  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปO) มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510731103124  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25511121104657  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปO) มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25511121104927  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปO) มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
25460011101688  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25550681100434  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต
25490101104123  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25370181100124  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 5.2.4 เภสัชอุตสาหกรรม 25530101104533
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตรสองภาษา) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 5.2.5 เภสัชอุตสาหการ 25560681100964  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 5.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยและ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  5.3 อาชีวอนามัยและ
       ความปลอดภัย

 5.3.1
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

25501591103398
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�

 5.3.2
ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

25480111105923
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 5.3.3
วิทยาศาสตร�อนามัยส่ิงแวดล0อม-อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย

25510031108943
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู�วิทยาศาสตร�อนามัยส่ิงแวดล0อม-อาชีวอนามัย    
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 5.3.4
สุขศาสตร�อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

25490191106632
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร�อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25490221105285
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร�อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 5.3.5
อนามัยส่ิงแวดล0อม
และอาชีวอนามัย

25511191104227
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล0อมและอาชีวอนามัย
 วิทยาลัยทองสุข

 5.3.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25480031107353
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร�) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น

25532011101407
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

25460171101078
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25520201101315
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

25511271101098
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

25510271104629  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา

25500061102509  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

25570241101394
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

25551431100538
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.3 อาชีวอนามัยและ
       ความปลอดภัย

 5.3.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25591471100212
 หลักสูตรวิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25561481102447
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25511741103058
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25511511101319
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25551531105366
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

25581711100577
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25560071103161
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25521071101839
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล

25490231105106
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25510101106342
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25501651103834
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25520731103529
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25540181100764
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25582251101163
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25571341102184  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนอร�ทเทิร�น

25541141101378
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา

25540021100046
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25540021100046
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25511881101658
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 วิทยาลัยนครราชสีมา

 5.4 สหเวชศาสตร�  5.4.1 กายภาพบําบัด 25530191102654  หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25550271101935  หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25490241101968  หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25511151101062  หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาลัยเซนต�หลุยส�
25490011105776  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25430201100909  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

25490231105117
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25500091108421
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25490101103346
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25370031100048  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25460591100568  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25520051102703  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25520061103817  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
25300681100098  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

25360731100293
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25420041100135  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 5.4.2 กายอุปกรณ� 25500061103409  หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

25560061103147
 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25530061102367  หลักสูตรกายอุปกรณ�ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 5.4.3 กิจกรรมบําบัด 25420041100102  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25500061102105  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 5.4.4 ความผิดปกติของการส่ือความหมาย 25500061102364
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย
 มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.4 สหเวชศาสตร�  5.4.5 ทัศนมาตรศาสตร� 25450071101289  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25550201102578  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490681101732  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 5.4.6 เทคนิคการแพทย� 25490011105787  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25330031100011  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25440041100363  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25390051100054  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25400201100849  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25540191103487  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยบูรพา
25540271100281  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยพะเยา
25530061101895  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยมหิดล
25490681101743  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยรังสิต

25511741101506
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25491021108039  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25500101103775  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25360731100282
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25511881101625  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� วิทยาลัยนครราชสีมา
25490231105139  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

 5.4.7 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 25410201100367  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

25570051101448
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

 5.4.8 รังสีเทคนิค 25570011103964  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25460041100837  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25420201100559  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
25500061102397  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
25590681100631  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
25500071107956  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25570101102737
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรสองภาษา) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

 5.4.9 อุปกรณ�ชีวการแพทย� 25520591104457  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ�ชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยคริสเตียน 5.4.9 อุปกรณ�ชีวการแพทย� 25520591104457  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ�ชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25450681101535  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ�ชีวการแพทย� มหาวิทยาลัยรังสิต

 5.5 บริการด0านสุขภาพ  5.5.1 การจัดการโรงพยาบาล 25510731103113
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 5.5.2 การจัดการสถานพยาบาล 25561531102037
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

 5.5.3 การจัดการสุขภาพชุมชน 25530191100562  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา

25571341102162
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
 วิทยาลัยนอร�ทเทิร�น

 5.5.4 การพยาบาลสัตว� 25360021100373  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
 5.5.5 การส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุ 25452031101232  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร� สาขาวิชาการส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุ วิทยาลัยชุมชน

 5.5.6 การส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุชุมชน 25492031103688
 หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาการส�งเสริมสุขภาพผู0สูงอายุชุมชน
 วิทยาลัยชุมชน

 5.5.7 การสร0างเสริมสุขภาพผู0สูงวัย 25581431101331
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร0างเสริมสุขภาพผู0สูงวัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 5.5.8 ทันตกรรมคลินิก 25550191105154  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา
 5.5.9 ทันตสาธารณสุข 25552141102541  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

25550191104524
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191104513
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191103736
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

 5.5.9 ทันตสาธารณสุข 25550191104502
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104510
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191106122
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104038
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก�น มหาวิทยาลัยบูรพา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.5 บริการด0านสุขภาพ  5.5.10 เทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง 25581231101711
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโนยีเคร่ืองสําอาง 
 มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�

 5.5.11 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 25582661101179
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25580061100585  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� มหาวิทยาลัยมหิดล

 5.5.12
ผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพและความงาม

25531991103014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ�ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 5.5.13 พยาธิวิทยากายวิภาค 25560191103862
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะสหเวชศาสตร�
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25570201100163  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

 5.5.14 โภชนาการและโภชนบําบัด 25550271102014
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด 
 มหาวิทยาลัยพะเยา

 5.5.15 วิทยาการระบาดทางการแพทย� 25320061100406
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย� 
 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 5.5.16 วิทยาศาสตร�การแพทย� 25400051100178  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25460201100429  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� มหาวิทยาลัยนเรศวร
25510061109161  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� มหาวิทยาลัยมหิดล
25590231100618  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

25510101105036
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25560731100137
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25551881101877  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� วิทยาลัยนครราชสีมา

 5.5.17 วิทยาศาสตร�สุขภาพ 25501521101782
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25491661110145
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25521671102354  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
25512201108685  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ สถาบันการพลศึกษา

 5.5.18 เวชกิจฉุกเฉิน 25530271102607  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา
25530211103308  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 5.5.19 เวชนิทัศน� 25380031100073
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน� หลักสูตรต�อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 5.5.19 เวชนิทัศน� 25380031100073
 มหาวิทยาลัยขอนแก�น

 5.5.20 เวชระเบียน 25500061102533  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25542141102336  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนก

25540191104512
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย�และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25372141100291  หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนก

 5.5.21 สัตวแพทย�สาธารณสุข 25370041100062
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย�สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 5.5.22 สาธารณสุขชุมชน 25511421108227  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
25511761106111  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

25521511105045
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25531561101036  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25401571101246  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25531631101506  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25511751103926  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25491731107149
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธานี

25541681100895  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง
25481701106763  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
25491711109871  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25581011101086  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยชินวัตร

25521481104568
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25551711103509
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25510071100443  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25530191103532
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก�น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุขศาสตร�
    พยาบาลศาสตร�
    เภสัชศาสตร�

 5.5 บริการด0านสุขภาพ  5.5.22 สาธารณสุขชุมชน 25550191103725
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550191104489
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25530191103521
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25540191104501
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25552141102539
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 สถาบันพระบรมราชชนก

25542031102097  หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชน
25491881100657  หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา

 5.5.23 สุขภาพความงามและสปา 25511911106725
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 5.5.24 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 25410191100186
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา

 6.1 แพทยศาสตร�  6.1.1 แพทยศาสตร� 25500011105518  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25340051100025  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25560051102843  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25500251103546  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
25542661103289  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
25380201100151  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25490191104202  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25530271102596  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25500211107129  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500061102544
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี )
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25470061101549
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลสวรรค�ประชารักษ�)
 สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25500061102972  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

25470061101538
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 6. แพทยศาสตร� 
    สัตวแพทยศาสตร� 
    ทันตแพทยศาสตร�

25460061100749
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25500061103411
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย�แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25510061109609
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร�พระมงกุฎเกล0า กรมแพทย�ทหารบก
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

25560241100122  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25320681100225  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
25490231105152  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�
25500091108419  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25450092201611
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร�วมระหว�างคณะแพทยศาสตร�
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
 สหราชอาณาจักร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25510101104979  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25470181100182  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25160031100012  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25010041100016  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
25500171104559  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25551811100891  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยสยาม

 6.2 การแพทย�แผนไทย  6.2.1 การแพทย�แผนไทย 25550191106155
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย
 คณะการแพทย�แผนไทยอภัยภูเบศร ร�วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

25550221103403  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
25551271105391  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25550681100974  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
25510071108374  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
25520101104936  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25531971102382
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กลุ�มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 6. แพทยศาสตร� 
    สัตวแพทยศาสตร� 
    ทันตแพทยศาสตร�

 6.2 การแพทย�แผนไทย  6.2.1 การแพทย�แผนไทย 25501991112371
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25501991110773
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย
 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย�และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991108205
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25461431100551
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25521741103285
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ0านสมเด็จเจ0าพระยา

25541791103632
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25521671103568
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

25502141104795
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 สถาบันพระบรมราชชนก

25462031102572  หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย�แผนไทย สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย วิทยาลัยชุมชน
 6.2.2 การแพทย�แผนไทยประยุกต� 25480051100469  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

25480201103436  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25510271109671  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25510211107097  หลักสูตรการแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25500191106251
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�
 มหาวิทยาลัยบูรพา

25491661109256
 หลักสูตรการแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25460061100751  หลักสูตรแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 6.2.3 แพทย�แผนไทย 25501571103159  หลักสูตรแพทย�แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25511681101443
 หลักสูตรแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ0านจอมบึง

25501711100242
 หลักสูตรแพทย�แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 6.2.4 แพทย�แผนไทยประยุกต� 25501911104373  หลักสูตรแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6.2.4 แพทย�แผนไทยประยุกต� 25501911104373  หลักสูตรแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25501661101563
 หลักสูตรแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25480241101719
 หลักสูตรแพทย�แผนไทยประยุกต�บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�
 มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง

 6.3 การแพทย�พื้นบ0าน  6.3.1 การแพทย�แผนจีน 25570271100295  หลักสูตรการแพทย�แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25560241101066  หลักสูตรการแพทย�แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25570681101663  หลักสูตรการแพทย�แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
25491771103364  หลักสูตรการแพทย�แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25470731101149  หลักสูตรการแพทย�แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25521881103692  หลักสูตรการแพทย�แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
25521881102515  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา

 6.3.2 การแพทย�แผนตะวันออก 25450681100668  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
 6.3.3 แพทย�แผนจีน 25561821100419  หลักสูตรแพทย�แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย

 6.4 สัตวแพทยศาสตร�  6.4.1 เทคนิคการสัตวแพทย� 25370021100115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

25501991105812
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� 4 ปO
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25501991105812
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
 ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ�

25501481103576
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25531561101047
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 6.4.1 เทคนิคการสัตวแพทย� 25501751103058
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25491691101666
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 6.4.2 สัตวแพทยศาสตร� 25460011101273  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25200021100061  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
25390031100017  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น
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 6. แพทยศาสตร� 
    สัตวแพทยศาสตร� 
    ทันตแพทยศาสตร�

 6.4 สัตวแพทยศาสตร�  6.4.2 สัตวแพทยศาสตร� 25390041100255  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25460611100651  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
25511931103443  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25500211107445  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500061102419  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
25541021102354  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25580101100049  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

25511971101963
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 6.5 ทันตแพทยศาสตร�  6.5.1 ทันตแพทยศาสตร� 25570061100909  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25460011101238  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
25390051100065  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
25470201101848  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25560271101835  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
25510061103491  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
25550241102562  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม�ฟIาหลวง
25490681102452  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
25521021104894  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น
25380091104316  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500101104089  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
25360031100464  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
25090041100015  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

25580171100295
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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