บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 10)
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.51

การจัดการโลจิสติกส์

25510231110104

1.62

การตลาด

25632704001982
25600024000877

1.65

การท่องเที่ยว

25641944001393

1.94

การเมืองการปกครอง

25641434001352

1.158 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

25621494001615

1.191 บริหารธุรกิจ

25600564000866

1.205 ฟิสิกส์

25641644001265

1.222 รัฐประศาสนศาสตร์

25511791108768

1.239 เศรษฐศาสตร์

25580091101387

1.366 การจัดการนวัตกรรมทางการค้า

25621971102347

1.472 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

25641644001445

1.690

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

25631994001937

1.799 ไฟฟ้า

25641584001369

1.800 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

25600024000888

1.801 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

25491661102179

1.802 การจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม

25540091101653

1.803 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

25491661102203

1.804 ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล

25640684001371

1.805 พุทธศาสนาและปรัชญา

25641864001258

1.806 สหวิทยาการ

25610564001306

1.807 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

25530091102067

3.65

เทคโนโลยีอุตสาหการ

25631994001882

3.85

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

25421661100934

3.668 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

25531991102979

สาธารณสุขศาสตร์

25540061101413

5.5
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (4 ปี) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาญเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 10)
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.295 ธุรกิจดิจิทัล

25631564002007

1.297 บัญชี

25631994001926

1.318 ภาษาเยอรมัน

25260021100113

1.323 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25631994001871
25631994001869

3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.559 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

25631994001858

1.808 การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

25641734001311

1.809 การบริการการบิน

25641774001348

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.810 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ

25580564000054

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.150 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25601994000584

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

25641994001411
25611994001283
25591971100354

3.269

วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

25630161103922

3.442 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

25641484001291

3.624 วิทยาศาสตร์การแพทย์

25590231100618

3.751 การจัดการข้อมูลดิจิทัล

25641484001335

3.752 โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

25630204001815

3.753 วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์

25631994001961

วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรม
ดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
3.755
ข้อมูล
3.754

3.756 วิทยาศาสตร์นวัตกรรม

4. เกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

25641404001437
25491661101898
25641404001426

3.757

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรม
อ้อยและน้าตาล

25631994001994

3.758

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์

25631994001948

3.759 วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

25580564000076

3.760 เทคโนโลยีการผลิตชินส่วนยานยนต์

25631994001959

4.27 เทคโนโลยีการอาหาร

25631994001915

4.27 เทคโนโลยีการอาหาร

25621404001773

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชินส่วนยานยนต์ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

6. แพทยศาสตร์ สัตว
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

4.70 สัตวศาสตร์

25631994001904

4.107 พืชศาสตร์

25631994001893

4.166 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

25641644001478

6.5 ทันตแพทยศาสตร์

25620234001727

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 10)
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาทีก่ องทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.42

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

การออกแบบภายใน

25600234000858
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

