บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.8

การจัดการ

รหัสหลักสูตร
25600024000067
25600024000078
25600024000258
25501221106176
25510101105137

1.42

การจัดการนวัตกรรมการค้า

25621534000719

1.51

การจัดการโลจิสติกส์

25521731105286
25622033500866

1.62

การตลาด

25600024000056
25600024000089
25551971101372

1.63

การตลาดดิจทิ ัล

25550271101788

1.65

การท่องเทีย่ ว

25632033500867

1.86

การประถมศึกษา

25581561101447
25521631102236
25641834000581

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว วิทยาลัยชุมชนสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.95

การเมืองและการปกครอง

25450041101038

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.104

การศึกษาปฐมวัย

25490191106597

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25521631102721
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25491861105478
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25501591103231

25622033500877 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
1.110

การสอนภาษาไทย

25611854000174

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611854000185

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25621864000918

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
25621864000784
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
25621864000795
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25621864000929

1.112

การสอนภาษาอังกฤษ
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.112

การสอนภาษาอังกฤษ

1.122

คณิตศาสตร์

1.132

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

รหัสหลักสูตร

ชือ่ หลักสูตร

25621864000806

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621864000817

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25471631100633
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
25600081100545
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
25510271104451
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25511461108299

25501591103365

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.134

คอมพิวเตอร์ศึกษา

25481911104077

1.135

เคมี

25490191106619 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25521601107216

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
25621604000831
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25491561110291

1.142

ชีววิทยา

25640264000496
25641584000616
1.144

ดนตรี

25551481101333

1.149

ดนตรีสากล

25481761105285

1.189

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

25481761105296
25541561103783

1.191

บริหารธุรกิจ

25511731107052

1.205

ฟิสิกส์

25591604000207
25481481103214

1.208

ภาษาไทย

25491561110256

1.215

ภาษาอังกฤษ

25481481103192
25471641100693

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25471031104348 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25491411103421 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25481481103293
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
25621604000842
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25511191104216

1.227

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

หน้า 2 / 4

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.237

ศึกษาศาสตร์

25640104000689

1.242

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

25500061102072

1.249

สังคมศึกษา

2562185400082

1.250

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

25631864000245

1.380

การปกครอง

25631864000414
25631864000425
25631864000436
25491861105557

1.386

การศึกษา

25631414000908

1.410

พระพุทธศาสนา

25611854000725

1.553

อาเซียนศึกษา

25620041100025

1.585

การสอนพระพุทธศาสนา

25621864000762

1.689

การสอนสังคมศึกษา

25621864000749
25621864000751
25621864000975
25621864000986

1.698

การจัดการการกีฬา

25581561101436

1.699

การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว

25540101103072

1.700

การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

25620274000967

1.701

การจัดการและการสอนกีฬา

25490191108184

1.702

การท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการ

25610134000566

1.703

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

25602033500559

1.704

การประถมศึกษา - จิตวิทยาและการแนะแนว

25641734000444

1.705

การสอนอิสลาม

25591271100032

1.706

ธุรกิจอาหาร

25591731100187

1.707

นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

25531581102895

1.708

นวัตกรรมธุรกิจบริการ

25641444000429

1.709

ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

25641924000265

1.710

ภูมิภาคลุ่มนาโขงศึกษา

25550181100102

1.711

ศิลปะการคิดเพือ่ การพัฒนามนุษย์

25520101105779
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา - จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม (5 ปี) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนาโขงศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพือ่ การพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

1.712

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ

25521811104328

2.127

วิทยาศาสตร์อตุ สาหการและการจัดการ

25570051101459

2.128

ศิลปกรรม

25631454000835

2.129

ออกแบบและสร้างสรรค์ภมู ิทัศน์

25481931101932

3.30

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

25621644000958

3.33

เทคโนโลยีการผลิต

25622814000734

3.51

เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้า

25531761102952

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25481131106196
25501931110078
25642033500565

3.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิ ัล

25491771101373
25521641103047

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อตุ สาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภมู ิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิ ัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิ ัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.84

ภูมิศาสตร์

25340201100101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.297

การจัดการอุตสาหกรรม

25460151101021

3.640

นิเทศศาสตร์ดิจทิ ัล

25600174000312

3.641

มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

25611504000344

3.642

นวัตกรรมเซรามิกส์

25561481102458

4. เกษตรศาสตร์

4.127

นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

25481931102314

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.4

สาธารณสุขชุมชน

25570231102258

5.5

สาธารณสุขศาสตร์

5.51

การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25632033500878 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25480031107353
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
25632033501014
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.206 ภาษาจีน

25640064000639

1.215 ภาษาอังกฤษ

25631694000303
25470221102054

1.276 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

25470511101112

1.282 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

25540511101187

1.288 การบัญชี

25592711100048
25582871102321

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25596061100189

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25582841102957

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25451581101311

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

1.300 ภาษาจีนธุรกิจ

25641984000284
25440061100286
25491711107744
25631994000767
25620514000885

1.328 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล

25591931101271

1.454 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

25530181102721

1.713 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

25581741102011

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

2.34

สถาปัตยกรรมศาสตร์

25550511100694

2.130 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

25641964000394

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์

25491511104006

3.127 เคมี

25430101100998

1.297 บัญชี

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ชือ่ หลักสูตร

25631994000745
3.128 เคมีประยุกต์

25631994000756

3.129 เคมีอตุ สาหกรรม

25480101107013

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25622814000936
25541581103291

3.153 เทคโนโลยียานยนต์

25552641104199

3.173 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

25541521105318

3.178 ฟิสิกส์

25510101110752

3.192 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25630564000893
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

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

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.201 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

25481591102957

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25490101103864
25640163500534

3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

25481821102863
25501401104102
25401911100884

3.225 วิศวกรรมชีวการแพทย์

25500101104596

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

25641794000351

3.241 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25501621101401

3.251 วิศวกรรมโยธา

25591974000096
25611994000528
25641274000544

3.260 วิศวกรรมโลจิสติกส์

25600034000485
25641054000246

3.266 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

25570191100056

3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ

25501871109723
25540101102262

3.402 วิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน

25621994000687

3.445 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

25531561104456

3.643 เทคโนโลยีอตั โนมัติและหุน่ ยนต์

25641394000402

3.644 เคมี-ชีววิทยา

25500101112369

3.645 เคมี-ชีววิทยาประยุกต์

25510101106329

3.646 จิตวิทยาคลินิก

25640104000465

3.647

จุลชีววิทยาทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม

25501571102845

3.648 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

25450061100816

3.649 ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

25501571102834

3.650 เทคนิคการแพทย์

25640234000673

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนือ่ ง) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตั โนมัติและหุน่ ยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

25641274000612

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.651 เทคโนโลยีดิจทิ ัลแนวสร้างสรรค์

25570051101461

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัลแนวสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรพหุวทิ ยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.652 เทคโนโลยีธรณี

25530031103681

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.653 เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุ

25480101106034

3.654 เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศและภูมิศาสตร์

25481761105307

3.655 ธรณีศาสตร์

25470061101224

3.656 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจทิ ัล

25551801101171

ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
3.658
ปัญญาประดิษฐ์
3.657

25630194000857
25491771101362

3.659 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

25491661101909

3.660 สุขภาพและความงาม

25511911106725

3.661 วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

25641594000472

3.662 วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต

25631994000802

3.663 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการนา

25531911104308

3.664 วิศวกรรมนวัตกรรมดิจทิ ัล

25610234000736

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการ
ข้อมูล
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์และ
3.666
ปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการ
3.667
จัดการ
3.665

4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

4.5

เกษตรศาสตร์

25630514000842
25640034000456
25600164000535
25491511104028
25510251100937

4.24

เทคโนโลยีการผลิตพืช

25582911103271
25481931101897

4.26

เทคโนโลยีเพาะเลียงสัตว์นา

25582901102267

4.58

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

25592901102099

4.70

สัตวศาสตร์

25481931101921

4.128 การประกอบอาหารฮาลาล

25641574000435

4.129 การเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง

25610134000577

4.130 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

25641444000295

4.131

บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการ
จัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

25600171100837

4.132 โภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร

25610194000607

4.133 วาริชศาสตร์

25200101100071

4.134 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

25510101104834

4.135 เกษตรและการแปรรูป
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
4.136
อัตโนมัติ

25622033500697
25641994000364
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจทิ ัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลียงสัตว์นา (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้าน
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป วิทยาลัยชุมชนตราด หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

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

กลุม่ สาขาวิชา
5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.15

รหัสหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์

25610194000719

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

5.16

เภสัชศาสตร์

25520101108031
25520101108086
25490231108392

5.22

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25561481102447

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

25641634000487
6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ชือ่ หลักสูตร

6.3

การแพทย์แผนไทย

25641694000416
25631344000956

6.4
6.5

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทันตแพทยศาสตร์

25640234000302
25090041100015
25580171100295

6.6

แพทยศาสตร์

25510061109609

6.8

สัตวแพทยศาสตร์

6.12

รังสีเทคนิค

25160031100012
25510101104979
25390031100017
25580101100049
25500071107956

6.13

ฉุกเฉินการแพทย์

25530211103308
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2558)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2558)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2558)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาทีก่ องทุนมุง่ ส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.714
1.715

สาขาวิชา
นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการ
จัดการ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

รหัสหลักสูตร

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
25630094000248
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25481431101183
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7)
ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาศาสตร์และ
1.7 วิศวกรรมเครื่องกล
25480141109829 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว
1.8 วิศวกรรมชีวการแพทย์
25510041100315 การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
25630036001032

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.1 พยาบาลศาสตร์

25620016000904

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

5.16 พยาบาลศาสตร์

25570201103471

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.2 เภสัชศาสตร์

25510011108726

5.9 เภสัชศาสตร์

25470011102938

5.9 เภสัชศาสตร์

25450011102115

3.7 นิติวิทยาศาสตร์

25470061103913

3.15 สาธารณสุขศาสตร์

25582251101499

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.3 ทันตแพทยศาสตร์

25460031102614

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

6.7 ทันตแพทยศาสตร์

25560031104617

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.44
3. สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

4. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย

1/1

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
(สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)

