บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
1.8 เทคนิควิทยาการนาฬิกา

1/1

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.5

การเงิน

25571971102724

1.7

การเงินและการลงทุน

25491471106713
25510271104585
25570021101502

1.8

การจัดการ

25220511100045
25491511103938
25621224000164

1.11

การจัดการการท่องเทีย่ ว

25510101106318

1.26

การจัดการธุรกิจ

25510101105161
25510271104326

1.27

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

25631484000377

1.28

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

25601504000242

1.42

การจัดการนวัตกรรมการค้า

25621644000442
25631994000486

1.51

การจัดการโลจิสติกส์

25596411100118

1.62

การตลาด

25632754000323

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25622804000575

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25622854000288

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25491511103949
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
25596011100244
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25480101103514

1.65

การท่องเทีย่ ว

25596011100251

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491721109602

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570021104082

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25481401105742

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
25602033500368
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
25642033500227 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
25491511104017
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชือ่ หลักสูตร

1.81

การปกครองท้องถิ่น

25481491105814

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.90

การพัฒนาชุมชน

25501491105838

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.104

การศึกษาปฐมวัย

25491761107389

1.110

การสอนภาษาไทย

1.122

คณิตศาสตร์

25501761107515

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.131

คอมพิวเตอร์

25480201109016

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.132

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

25491721109859

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25551491103066

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25621864000648
วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25621864000661
วิทยาเขตศรีล้านช้าง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25491861105467
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
25601744000327
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.135

เคมี

25601744000169

1.142

ชีววิทยา

1.159

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

25480111105855

1.176

นวัตกรรมการสื่อสาร

25511791101513

1.180

นาฏศิลป์

25531761102939

1.183

นิติศาสตร์

25570231102247
25501491105851

1.184

นิเทศศาสตร์

25521491106235

1.189

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

25491471106735

1.191

บริหารธุรกิจ

25630024000555
25520061103839
25500101104675

1.200

1.205

พลศึกษา

ฟิสิกส์

25511761105885

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25561501101178

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25521741103252

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25640214000107

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

25511761107415
25630264000721
1.208

ภาษาไทย

25511761104783

1.215

ภาษาอังกฤษ

25461761101187

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

25520101105059
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25471111101311
25632033500632
25520261104653
25471561103458

1.223

รัฐศาสตร์

25611324000456

1.227

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

25521761108845
25511571104084

1.239

เศรษฐศาสตร์

25610034000328

1.242

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

25510101105183

1.248

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25491861111936

1.249

สังคมศึกษา

25621424000368
25611854000163

1.362

การจัดการท่องเทีย่ ว

25551801101125

1.380

การปกครอง

25631864000662
25631864000673
25631864000695
25631864000706
25631864000717
25631864000829

1.394

จิตวิทยาและการแนะแนว

25631524000451

1.525

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

25491761107391

1.535

นาฏศิลป์ไทย

25561501101156

1.585

การสอนพระพุทธศาสนา

25621864000637

1.678

การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

25460101101003

1.679

การจัดการธุรกิจสุขภาพ

25631134000288

1.680

การจัดการนวัตกรรม

25630574000545

1.681

การจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

25640574000129

1.682

การจัดการสร้างสรรค์ดิจทิ ัลคอนเทนต์

25641464000163

1.683

นวัตกรรมการจัดการ

25631644000612

1.684

การจัดการรัฐกิจ

25540101105153

1.685

การจัดการการบริการ การท่องเทีย่ ว และ
สุขภาพนานาชาติ

25631474000297
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสร้างสรรค์ดิจทิ ัลคอนเทนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การท่องเทีย่ ว และสุขภาพนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.686

การจัดการธุรกิจเรือสาราญ

25630564000342

1.687

การพัฒนาชีวติ และประกอบการชุมชน

25532631105063

1.688

เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

25500101106194

1.689

การสอนสังคมศึกษา

25621864000659
25621864000615

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.690

ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

25481991106631

1.691

ผู้ประกอบการอาหาร

25511741102913

1.692

การจัดการและการบริหาร

25591121100426

1.693

การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

25570061102316

1.694

เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

25501911106577

3.28

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

25596011100166

3.31

เทคโนโลยีการเชื่อม

25622854000266

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25590101103469
25632033500643

3.65

เทคโนโลยีอตุ สาหการ

25591971100320

3.97

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

25501621101311

3.615
3.616
3.617

การผลิตเนือ้ หาสร้างสรรค์และประสบการณ์
ดิจทิ ัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การ
จัดการ
สหวิทยาการ

25630514000785
25510101110741
25610564000373
25610544000437

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

3.618

ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย

25641974000092

3.619

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา

25510271104438

5.4

สาธารณสุขชุมชน

25541581102514
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสาราญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวติ และประกอบการชุมชน
สถาบันการเรียนรู้เพือ่ ปวงชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนือ้ หาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจทิ ัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)
ลักษณะที่ 2 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึง่ มีความชัดเจนของ
การผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
1.30 ปิโตรเคมี
1.31 ช่างบารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.206 ภาษาจีน

รหัสหลักสูตร
25510101104799
25600264000031

1.216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25540101101834

1.276 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

25601744000272

1.278 การจัดการธุรกิจสายการบิน

25571501103273

1.288 การบัญชี

25622864000537

1.297 บัญชี

25601974000378

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25460101100979

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500101104686

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25522241104124

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25551791103914

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481561109142

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491721109624

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.300 ภาษาจีนธุรกิจ

25620574000206

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.324 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ

25500101104721
25640734000072

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ชือ่ หลักสูตร

1.560 เทคโนโลยีธรุ กิจดิจทิ ัล

25481991103817

1.695 การบัญชีบริหาร

25610024000136

1.696

การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการ
ซัพพลายเชน

25610234000308

2.26

ภูมิสถาปัตยกรรม

25630144000604

2.34

สถาปัตยกรรมศาสตร์

25370021100251

2.99

สถาปัตยกรรมผังเมือง

25480211106554

3.114

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

25501541100491

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์

25600024000383

3.123 คอมพิวเตอร์กราฟิก

25622814000543

3.129 เคมีอตุ สาหกรรม

25481741101288

3.134 ชีววิทยา

25380041100085
25501491105974

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25596061100167
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร
25622764000569
25622854000277
25586011100278
25596061100171

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25592721101987

3.150 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25591471101865

3.153 เทคโนโลยียานยนต์

25606071100108
25572691100134

3.154 เทคโนโลยีโยธา

25501491105928

3.172 เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

25596811100075
25596011100211
25592851101767

3.173 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

25500111106083
25571451101095
25531741101699

3.189 วิทยาการข้อมูล

25591471101876

3.192 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25501621101298
25491721109545

3.199 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25611424000468

3.203 วิศวกรรมการผลิต

25530101102801
25601994000044

3.217 วิศวกรรมเคมี

25490231104318
25490101106283

3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

25490101103829

3.238 วิศวกรรมพลังงาน

25621744000419

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

25531461100967
25541511100558
25591471101573

3.245 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

25610214000295

3.249 วิศวกรรมยานยนต์

25481811100858
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเี ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.251 วิศวกรรมโยธา

รหัสหลักสูตร
25600024000282
25480021102582

3.265 วิศวกรรมสารวจ

25571131101819

3.266 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

25490101106305

3.332 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต

25561561105045

3.442 เทคโนโลยีดิจทิ ัลมีเดีย

25641984000385

3.445 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

25541721104308

3.594 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

25591161100408

3.620 ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม

25310041100032

3.621 ชีวนวัตกรรม

25600064000174

3.622

มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ

25581534000039

3.623 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

25590031101472

3.624 วิทยาศาสตร์การแพทย์

25450051102975
25590241102241

3.625 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

25631524000051

3.626 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

25621644000216

3.627 วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

25610094000382

3.628

25640234000155

วิศวกรรมเครื่องกลและหุน่ ยนต์

3.629 วิศวกรรมปฏิบัติ

25610211100067

3.630 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25640174000215

3.631 วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม

25640104000318

3.632

วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
ยาง

25590101101233

3.633 วิศวกรรมสื่อดิจทิ ัล

25600034000158

3.634 วิศวกรรมหุน่ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์

25610014000585

3.635 ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

25630264000383

3.636 สิ่งแวดล้อมเพือ่ ความยั่งยืน

25530101100358

3.637 วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

25490101103842

3.638 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม

25521471104591

3.639 ฟิสิกส์อตุ สาหกรรม

25601471100347
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัลมีเดีย (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุน่ ยนต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจทิ ัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพือ่ ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

4.5

เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25520101105691
25501621101219
25570061102327

4.21

เทคโนโลยีการเกษตร

25602033500346

4.33

เทคโนโลยีอาหาร

25490101106272

4.39

ประมง

25401401101085

4.44

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

25500101106137

4.122 นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

25641474000142

4.123 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

25511741102856

เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

25511541102292

4.124

5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเวชสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

4.125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

25510101105216

4.126 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมยางพารา

25510101106331

5.9

การบริบาลทางเภสัชกรรม

25490101104112

5.22

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25510101106342

5.32

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

25530271102607

5.35

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25580271101692

5.50

เคมีเวชสาอาง

25491471106757

6.6

แพทยศาสตร์

25551811100891

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

25470061101549

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หน้า 4 / 4

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาทีก่ องทุนมุง่ ส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.697

นาฏยศิลป์

25511741103644

1.698

ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

25631864000651

2.42

การออกแบบภายใน

25320511100248

2.58

ออกแบบนิเทศศิลป์

25551471101714

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)
ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตร์
1.11 วิศวกรรมโยธา
25520011107309 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25460201102624 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
1.49 การบริหารงานก่อสร้าง
25480201110006 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
3. สาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
พยาบาลศาสตร์
3.1 พยาบาลศาสตร์
25500101111379
2560)
เภสัชศาสตร์
3.2 เภสัชศาสตร์
25510201110382 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
3.8 กายวิภาคศาสตร์
25050061100013 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
4. แพทยศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรกรรมการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่
สัตวแพทยศาสตร์
4.5 การแพทย์แผนจีน
25620736000601
(พ.ศ.2562)
ทันตแพทยศาสตร์
4.7 ฟิสิกส์การแพทย์
25460011101947 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
4.8
25470011104255
การแพทย์
2561)
4.9 วิทยาศาสตร์การแพทย์
25490011108781 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

