บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.5

การเงิน

รหัสหลักสูตร
25420021100212
25481991103795

1.8

การจัดการ

25491391100425
25501621101355

1.19

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

25470201101624
25491501104883

1.27

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

25591391100595
25631544000025

1.30

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

25641974000024

1.62

การตลาด

25481991103806
25491501104894

1.76

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

25491511103962

1.86

การประถมศึกษา

25491511103905
25631344000034

1.90

การพัฒนาชุมชน

25551501102797

1.104

การศึกษาปฐมวัย

25501401107651
25491461108321
25481511104141
25511751103858
25471641100726
25591221100438
25561101103176

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.115

การสอนอิสลามศึกษา

25500101106227

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.122

คณิตศาสตร์

25540201100193

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

25491721109343
25491511106087
1.132

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25491511103951
25480561102659

1.134

คอมพิวเตอร์ศึกษา

25481511100203
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.142

ชีววิทยา

25540201100204

1.148

ดนตรีศึกษา

25640214000052

1.183

นิติศาสตร์

25460021101048
25521231106102
25491501104815
25471531101756

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521751104208 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
1.191

บริหารธุรกิจ

25511831105624

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25421021100707 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
1.200

พลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25491511100147
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25491721109354

25491681100697
1.208

ภาษาไทย

25551401102919
25570261101835
25491461108319
25521631102247
25500081106078

1.215

ภาษาอังกฤษ

25551401102897
25491721109308

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25511751103869

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25500081106023

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25551241105252

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25511831105635

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491391105083
1.223

รัฐศาสตร์

25511201104623

1.226

วิทยาศาสตร์

25491511103872

1.233

ศิลปศึกษา

25490041103169

1.239

เศรษฐศาสตร์

25370031100331

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481481106792 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
25510561103733 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25491721109319
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25501621101399

1.249

สังคมศึกษา
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.249

สังคมศึกษา

รหัสหลักสูตร
25501501105119
25491511104107
25511751103904
25541661100601

1.250

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

25400051100202

1.268

อุตสาหกรรมศิลป์

25561471102931
25531751101241

1.359

การจัดการกีฬา

25570051101584

1.392

การสื่อสารมวลชน

25480041103269

1.394

จิตวิทยาและการแนะแนว

25571451100948

1.407

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

25520261101503

1.410

พระพุทธศาสนา

25561501101235

1.411

พัฒนาสังคม

25431541100469

1.459

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

25511691108194
25490681100527

1.460
1.461

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิง
นวัตกรรม
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
นานาชาติ

25622284000116
25510201105871

1.462

การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว

25511231108068

1.463

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

25632884000013

1.464

การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

25490681111542

1.465

การจัดการสานักงาน

25582801102762

1.466

การจัดการอาหารและบริการ

25581971101634

1.467

การบริหารจัดการเมือง

25622664000096

1.468

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

25521741103454

1.469

การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ

25410041100347

1.470

การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล

25640684000043

1.471

การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

25640744000073

1.472

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

25451501101424

1.473

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25611854000095

1.474

ธุรกิจเกษตร

25591731100176

1.475

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

25591221100449
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

1.476

พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

25480111105945

1.477

ภาพยนตร์ดิจิทัล

25620044000106

1.478

ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

25541741105302

1.479

วิทยาการเรียนรู้

25590051100113

1.480

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

25580131100166

1.481

สารสนเทศศึกษา

25430041100889

1.482

สื่อใหม่และมัลติมีเดีย

25491391105127

1.483

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

25632884000158

2.73

การออกแบบสื่อสาร

25540091105139

2.74

ดุริยางคศาสตร์สากล

25450091100922

2.75

เทคโนโลยีการผังเมือง

25561991102624

2.76

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

25491741102033

3.25

จิตวิทยา

25440011100549
25090041100026

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25550531102968
25481691101474
25481881100613
25631344000091

3.56

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25481741101738

3.71

นวัตกรรมดิจิทัล

25420681100441

3.97

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

25631344000089

3.102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

25430021100224

3.297

การจัดการอุตสาหกรรม

25471661101108

3.306

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

25501201104183

3.380

การส่งเสริมสุขภาพ

25550271101081

3.381

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม

25531991103025

3.382

ชรัณสุขศาสตร์

25640684000032

3.383

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

25491501104747

3.384

ไฟฟ้า

25531971102336

3.385

สารสนเทศการลงทุน

25560681100209

3.386

อุตสาหกรรมอาหาร

25511971104077
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (4ปี) สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

4. เกษตรศาสตร์

4.72

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

25481931101965

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.4

สาธารณสุขชุมชน

25521481104568

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

5.37

อนามัยชุมชน

25530271102631

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.206 ภาษาจีน

1.208 ภาษาไทย
1.215 ภาษาอังกฤษ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25460041100196 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25460201101149 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
25511741103069
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25491501104848
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
25581401102542
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม
25590261100533
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25470201103301
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล
25470061101213
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25501481105354

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25560201101308
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
25552281101264
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25450101102846

1.276 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1.282 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.288 การบัญชี
1.297 บัญชี

25612284000047

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25620074000054

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25632884000057

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25592801101817
25491831107938
25481401103828
25481991103828
25510261104191
25461391100916
25501021100425

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570101101883 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
1.299 ภาษาเกาหลี

25500201100716 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.300 ภาษาจีนธุรกิจ

25561501101786

1.306 ภาษาญี่ปุ่น

25480201105203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.309 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.313 ภาษาฝรั่งเศส
1.323 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.432 การจัดการการบิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25510271104271 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25501481105747
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
25531221103097
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25260021100091
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
25481991105707
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25521931103499
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.484 การจัดการเทคโนโลยีการบิน

25530021102521

1.485 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

25520041104366

1.486 ภาษายุโรป

25520101105184

1.487 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

25580031101594

2.14

การออกแบบ

25491501104927

2.30

สถาปัตยกรรม

25501481107727
25491501104782

2.33

สถาปัตยกรรมภายใน

25420141100698
25491931102405

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.34

สถาปัตยกรรมศาสตร์

25390201100264

2.39

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25481501104904

2.77

การออกแบบเชิงสร้างสรรค์

25481031104935

2.78

การออกแบบอุตสาหกรรม

25541401102547

2.79

เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25441931100273

2.80

การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

25531661101162

2.81

ภูมิปัตยกรรมศาสตร์

25630044000219

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.120 คณิตศาสตร์

25511741102902

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์

25540021101971

3.127 เคมี

25290021100241 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25500061102307 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25381481100377
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25481991105696

25491501104905 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25481691101575 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
25481711107023
3.129 เคมีอุตสาหกรรม

25450021101104

3.134 ชีววิทยา

25230021100086
25340201100123
25381481100388
25491501104769

3.139 เทคโนโลยีเครื่องกล

25501231106594
25580261101814

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25562801103423
หน้า 2 / 6

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร
25572801104728
25572841104475
25501501105198

3.150 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25501991109028

3.166 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

25541501102482

3.169 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

25541801101552

3.172 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

25582801102244

3.192 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25520151106585
25520051102624
25320681100179
25491681100719
25350731100112

3.196 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

25470021101782
25491621100353

3.198 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

25481401106771

3.202 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

25430021100303

3.203 วิศวกรรมการผลิต

25501871109745

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25591981100231
25410041100099
25481991103852
25510271104484
25510681103005

3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

25430021100292
25410041100145

3.223 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

25470021100465

3.227 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25531221103086

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

25410041100101
25400201100851
25521231106091

3.251 วิศวกรรมโยธา

25520141104907
25370201100238
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.266 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสหลักสูตร
25470021100419
25460041100848
25480201100624

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.277 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

25631994000249

3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ

25481921104449

3.284 สถิติประยุกต์

25381481100401

3.289 อนามัยสิ่งแวดล้อม

25500201103539 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25591731100266

3.323 เทคโนโลยีก่อสร้าง

25572701105109

3.331 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25501481107716

3.336 พันธุศาสตร์

25420011100953

3.345 วิศวกรรมก่อสร้าง

25511931111014

3.347 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

25581971101994

3.387 การพยาบาลสัตว์

25360021100373

3.388 คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

25580061100596

3.389 คอมพิวเตอร์อาร์ต
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.390
อุตสาหกรรม

25510681102588

3.391 เทคโนโลยีมีเดีย

25510141102195

3.392 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

25481501104893

3.393 บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

25620044000128

3.394 พฤกษศาสตร์

25510021108773

25491681100686

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500061102375 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
3.395 วิทยาการสารสนเทศ
3.396 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3.397 วิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน
3.398 วิศวกรรมการวัดคุม
3.399 วิศวกรรมเกษตร
3.400 วิศวกรรมความปลอดภัย
3.401 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
3.402 วิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
3.403 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
3.404 วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

25470171102429 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25551501102843
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
25490681101451
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)
25630164000167
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25200021100048
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
25582881100443
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
25541401100455
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
25611924000058
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25440021100416
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25631994000071
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

3.405 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

25520611103706

3.406 วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน

25480021103572

3.407 อาหารโภชนาการและการประยุกต์

25480111105934

4.5

เกษตรศาสตร์

25550021101972

4.26

เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

25592931101621

4.27

เทคโนโลยีการอาหาร

25460031101804
25551991103038

4.28

เทคโนโลยีชีวภาพ

25430021100213

4.30

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25420021100673

4.40

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

25270021100103

4.45

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25550271101801
25491501104758

4.58

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

25582901102289
25592901102066

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

4.73

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

25431791100186

4.74

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

25550021101983

4.75

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

25520031100541

4.76

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

25501531104955

4.77

วิทยาศาสตร์การประมง

25480161105322

5.12

เทคนิคการแพทย์

25540271100281
25530061101895

5.15

พยาบาลศาสตร์

5.16
5.17

เภสัชศาสตร์
รังสีเทคนิค

25510021108108
25510271103551
25522081106995
25410041100077
25500061102397

5.22

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25490231105106

5.30

กายภาพบาบัด

25511151101062
25490011105776

5.38

ทัศนมาตรศาสตร์

25550201102578
25450071101289

5.39

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

25521661103365

5.40

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

25410201100367

5.41

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

25480201103346
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

6.2

การแพทย์แผนจีน

25570681101663 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

6.5

ทันตแพทยศาสตร์

6.9

เทคนิคการสัตวแพทย์

25360031100464 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25370021100115
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาทีก่ องทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.339

ดนตรีไทย

25330021100245

1.346

ประวัตศิ าสตร์

25500021109389
25070041100035

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.353

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

25500021104147

1.488

ดุริยางคศาสตร์

25541131102211

1.489

ดุริยางคศิลป์

25491501104995

1.490

ศิลปะการแสดง

25570041101796

1.491

นาฎศิลป์ไทย

25460201101151

1.492

พม่าศึกษา

25480201105214

2.50

ประติมากรรม

25260041100069

2.54

ศิลปะการแสดง

25560271100316
25530091102091

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)
ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
1.9 วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์และ
25621996000048
มงคลอีสาน
เทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
3.229 วิศวกรรมไฟฟ้า
25570091101961
โรฒ

3. สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

4. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

3.229

วิศวกรรมไฟฟ้า

25520181101166 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.11

วิศวกรรมโยธา

25571931102549

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

1.14

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน

25510051108675

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.
2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.22

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 25500611100148

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

1.23

เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง 25510151107877

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.24

เทคโนโลยีวิศวกรรมยาน
ยนต์และพลังงาน

25540151104923

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.25

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

25520141108968

1.26

วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

1.27

วิศวกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานและบริหารงาน
ก่อสร้าง

25630611100032

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.
2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

1.28

วิศวกรรมอุตสาหการและ
การผลิต

25511911101731

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.29

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหาร

25610051100068

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.58

นิติวิทยาศาสตร์

25510041110608 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.59

จุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน

25050061100079

1.60

ระบาดวิทยาคลินิค

25570051102451 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.61

รังสีเทคนิค

25470061103823

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2561)
มหาวิทยาลัยมหิดล

1.62

โรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาดทางการสาธารณสุข

25200061100098

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561) มหาวิทยาลัยมหิดล

1.63

เวชศาสตร์ปริวรรต

25610171100026

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่(พ.ศ.2561)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.1

พยาบาลศาสตร์

25570061102867 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยมหิดล

3.2

เภสัชศาสตร์

25500201111134

5.9

เภสัชศาสตร์

25520091100907 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.23

อุปกรณ์ทางการแพทย์

25470151103968

4.3

ทันตแพทยศาสตร์

25500201110919 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.7

ทันตแพทยศาสตร์

25350061100488

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัย
25581031100774
ธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.
2561) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ(หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
กลุ่มสาขาวิชา
4. แพทยศาสตร์
4.3 ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
25350061100455 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตร์
6.7

ทันตแพทยศาสตร์

25610036000016 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่(พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.7

ทันตแพทยศาสตร์

25550061105407

6.7

ทันตแพทยศาสตร์

4.6

เทคนิคการแพทย์

4.8

วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562)
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25570091102512
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
25260061100141
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.
25570041103056
2562) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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