
ลักษณะท่ี 1 : เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา
1. อุตสาหกรรม 1.8 เทคนิควิทยาการนาฬิกา

 บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 6)
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 ลักษณะที ่1 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.5  การเงิน 25571971102724
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.7  การเงินและการลงทุน 25491471106713
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510271104585
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25570021101502
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.8  การจดัการ 25220511100045
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491511103938
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25621224000164
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.11  การจดัการการท่องเทีย่ว 25510101106318
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.26  การจดัการธรุกจิ 25510101105161
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510271104326
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.27  การจดัการธรุกจิการค้าสมัยใหม่ 25631484000377
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการค้าสมัยใหม่ มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.28  การจดัการธรุกจิค้าปลีก 25601504000242
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลีก มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.42  การจดัการนวตักรรมการค้า 25621644000442
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมการค้า มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25631994000486
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมการค้า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อสีาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.51  การจดัการโลจสิติกส์ 25596411100118
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจดัการโลจสิติกส์ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.62  การตลาด 25632754000323
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25622804000575
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25622854000288
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25480101103514
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491511103949
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25596011100244
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยพณิชยการเชตุพน 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25596011100251
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยพณิชยการธนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491721109602
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25570021104082
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.65  การท่องเทีย่ว 25481401105742
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491511104017
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 25602033500368
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการท่องเทีย่ว วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

25642033500227 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการท่องเทีย่ว วทิยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

 บญัชีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษา

 และหลักสูตรทีจ่ะใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่6)

สาขาวิชา
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 ลักษณะที ่1 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.81  การปกครองท้องถิ่น 25481491105814
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.90  การพฒันาชุมชน 25501491105838
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชุมชน มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.104  การศึกษาปฐมวยั 25491761107389
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25621864000648
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.110  การสอนภาษาไทย 25621864000661
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตศรีล้านช้าง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25491861105467
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.122  คณิตศาสตร์ 25501761107515
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.131  คอมพวิเตอร์ 25480201109016
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ (5 ปี) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.132  คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 25491721109859
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25551491103066
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.135  เคมี 25601744000169
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.142  ชีววทิยา 25601744000327
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.159  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 25480111105855
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.176  นวตักรรมการส่ือสาร 25511791101513
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการส่ือสาร มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.180  นาฏศิลป์ 25531761102939
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.183  นิติศาสตร์ 25570231102247 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501491105851
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.184  นิเทศศาสตร์ 25521491106235
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.189  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 25491471106735
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครปฐม

1.191  บริหารธรุกจิ 25630024000555
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25520061103839 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25500101104675 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.200  พลศึกษา 25511761105885
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25561501101178
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25521741103252
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.205  ฟสิิกส์ 25640214000107
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25511761107415
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25630264000721 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (4 ปี) มหาวทิยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.208  ภาษาไทย 25511761104783
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.215  ภาษาองักฤษ 25461761101187
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.222  รัฐประศาสนศาสตร์ 25520101105059
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1.222  รัฐประศาสนศาสตร์ 25471111101311
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25632033500632 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25520261104653
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25471561103458
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.223  รัฐศาสตร์ 25611324000456 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.227  วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 25521761108845
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511571104084
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.239  เศรษฐศาสตร์ 25610034000328
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.242  เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 25510101105183
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.248  สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 25491861111936
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.249  สังคมศึกษา 25621424000368
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25611854000163
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.362  การจดัการท่องเทีย่ว 25551801101125
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.380  การปกครอง 25631864000662
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000673
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตร้อยเอด็ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000695
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000706
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตศรีล้านช้าง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000717
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000829
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
วทิยาเขตอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.394  จติวทิยาและการแนะแนว 25631524000451
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจติวทิยาและการแนะแนว (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูล
สงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.525  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ศึกษา 25491761107391
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.535  นาฏศิลป์ไทย 25561501101156
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.585  การสอนพระพทุธศาสนา 25621864000637
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนพระพทุธศาสนา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย วทิยาเขตอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.678  การเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 25460101101003
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.679  การจดัการธรุกจิสุขภาพ 25631134000288
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิสุขภาพ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.680  การจดัการนวตักรรม 25630574000545
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรม มหาวทิยาลัยเกริก 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.681
 การจดัการนวตักรรมธรุกจิและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

25640574000129
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมธรุกจิและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มหาวทิยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.682  การจดัการสร้างสรรค์ดิจทิัลคอนเทนต์ 25641464000163
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิา การจดัการสร้างสรรค์ดิจทิัลคอนเทนต์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.683  นวตักรรมการจดัการ 25631644000612
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.684  การจดัการรัฐกจิ 25540101105153
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการรัฐกจิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.685
 การจดัการการบริการ การท่องเทีย่ว และ
สุขภาพนานาชาติ

25631474000297
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการบริการ การท่องเทีย่ว และสุขภาพนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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1.686  การจดัการธรุกจิเรือส าราญ 25630564000342
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิเรือส าราญ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.687  การพฒันาชีวติและประกอบการชุมชน 25532631105063
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชีวติและประกอบการชุมชน 
สถาบันการเรียนรู้เพือ่ปวงชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.688  เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอสิลาม 25500101106194
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอสิลาม 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.689  การสอนสังคมศึกษา 25621864000659
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25621864000615
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.690
 ครุศาสตร์อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

25481991106631
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาครุศาสตร์อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.691  ผู้ประกอบการอาหาร 25511741102913
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาผู้ประกอบการอาหาร มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.692  การจดัการและการบริหาร 25591121100426
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการและการบริหาร มหาวทิยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.693  การประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม 25570061102316
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557)

1.694  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 25501911106577
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.28  เทคโนโลยีการกอ่สร้าง 25596011100166
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการกอ่สร้าง (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.31  เทคโนโลยีการเชื่อม 25622854000266
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.54  เทคโนโลยีสารสนเทศ 25590101103469
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25632033500643 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.65  เทคโนโลยีอตุสาหการ 25591971100320
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหการ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.97  วทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 25501621101311
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.615
 การผลิตเนือ้หาสร้างสรรค์และประสบการณ์
ดิจทิัล

25630514000785
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการผลิตเนือ้หาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจทิัล 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.616
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การ
จดัการ

25510101110741
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การจดัการ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.617  สหวทิยาการ 25610564000373
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25610544000437
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.618  ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 25641974000092
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.619  วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา 25510271104438
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา 
มหาวทิยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

5.4  สาธารณสุขชุมชน 25541581102514
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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ประเภทวิชา สาขาวิชา
1. อุตสาหกรรม 1.30 ปิโตรเคมี

1.31 ช่างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

 

 บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 ลักษณะท่ี 2 : เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของ

                  การผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 6)
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 ลักษณะที ่2 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวิชาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.206 ภาษาจนี 25510101104799
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25600264000031 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.216 ภาษาองักฤษธรุกจิ 25540101101834
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.276 การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ 25601744000272
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.278 การจดัการธรุกจิสายการบิน 25571501103273
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิสายการบิน มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.288 การบัญชี 25622864000537
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.297 บัญชี 25601974000378
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย วทิยาเขตตรัง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25460101100979 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500101104686 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25522241104124 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมูิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25551791103914 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481561109142 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491721109624 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.300 ภาษาจนีธรุกจิ 25620574000206 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.324 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกจิ 25500101104721
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกจิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25640734000072
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.560 เทคโนโลยีธรุกจิดิจทิัล 25481991103817
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีธรุกจิดิจทิัล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.695 การบัญชีบริหาร 25610024000136
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชีบริหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.696
การวเิคราะหโ์ลจสิติกส์และการจดัการ
ซัพพลายเชน

25610234000308
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาการวเิคราะหโ์ลจสิติกส์และการจดัการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปตัยกรรมศาสตร์

2.26 ภมูิสถาปัตยกรรม 25630144000604
หลักสูตรภมูิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภมูิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

2.34 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25370021100251 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

2.99 สถาปัตยกรรมผังเมือง 25480211106554
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.114
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

25501541100491
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 25600024000383
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.123 คอมพวิเตอร์กราฟกิ 25622814000543
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟกิ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.129 เคมีอตุสาหกรรม 25481741101288
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.134 ชีววทิยา 25380041100085
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501491105974
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.148 เทคโนโลยีไฟฟา้ 25596061100167
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคพะเยา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 บญัชีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษา

 และหลักสูตรทีจ่ะใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่6)
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หน้า 1 / 4



 ลักษณะที ่2 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวิชาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.148 เทคโนโลยีไฟฟา้ 25622764000569
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25622854000277
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25586011100278
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) 
วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25596061100171
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.148 เทคโนโลยีไฟฟา้ 25592721101987
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.150 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25591471101865 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

3.153 เทคโนโลยียานยนต์ 25606071100108
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572691100134
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.154 เทคโนโลยีโยธา 25501491105928
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.172 เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 25596811100075
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเีล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25596011100211
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592851101767
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคอตุรดิตถ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.173 เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25500111106083
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25571451101095
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25531741101699
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.189 วทิยาการข้อมูล 25591471101876 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการข้อมูล มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

3.192 วทิยาการคอมพวิเตอร์ 25501621101298
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491721109545
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.199 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25611424000468
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.203 วศิวกรรมการผลิต 25530101102801
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25601994000044
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.217 วศิวกรรมเคมี 25490231104318
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490101106283
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.221 วศิวกรรมเคร่ืองกล 25490101103829
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.238 วศิวกรรมพลังงาน 25621744000419
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.240 วศิวกรรมไฟฟา้ 25531461100967
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25541511100558
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25591471101573 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

3.245 วศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 25610214000295
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.249 วศิวกรรมยานยนต์ 25481811100858
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ มหาวทิยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.251 วศิวกรรมโยธา 25600024000282
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25480021102582
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.265 วศิวกรรมส ารวจ 25571131101819
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.266 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 25490101106305
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.332 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมการผลิต 25561561105045
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมการผลิต มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.442 เทคโนโลยีดิจทิัลมีเดีย 25641984000385
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลมีเดีย (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมูิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.445 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 25541721104308
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.594 มัลติมีเดียและอสีปอร์ต 25591161100408
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามัลติมีเดียและอสีปอร์ต วทิยาลัยเซาธอ์สีท์บางกอก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.620 ชีวเคมีและชีวเคมีนวตักรรม 25310041100032
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมีและชีวเคมีนวตักรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.621 ชีวนวตักรรม 25600064000174
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวนวตักรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.622
มาตรวทิยาอตุสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ

25581534000039
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามาตรวทิยาอตุสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.623 วทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 25590031101472
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.624 วทิยาศาสตร์การแพทย์ 25450051102975
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25590241102241
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.625 วทิยาศาสตร์สุขภาพ 25631524000051
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.626 วทิยาศาสตร์สุขภาพและสปา 25621644000216
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและสปา มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.627 วศิวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย 25610094000382
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.628  วศิวกรรมเคร่ืองกลและหุน่ยนต์ 25640234000155
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและหุน่ยนต์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.629 วศิวกรรมปฏบิัติ 25610211100067
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปฏบิัติ (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.630 วศิวกรรมไฟฟา้อตุสาหกรรม 25640174000215
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้อตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.631 วศิวกรรมและการจดัการนวตักรรม 25640104000318
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและการจดัการนวตักรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.632
วศิวกรรมและการจดัการอตุสาหกรรม
ยาง

25590101101233
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมและการจดัการอตุสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.633 วศิวกรรมส่ือดิจทิัล 25600034000158
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ือดิจทิัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยขอนแกน่
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.634 วศิวกรรมหุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 25610014000585
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.635 ไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต 25630264000383
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.636 ส่ิงแวดล้อมเพือ่ความยั่งยืน 25530101100358
หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดล้อมเพือ่ความยั่งยืน มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.637 วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 25490101103842
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.638 เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อตุสาหกรรม 25521471104591
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

3.639 ฟสิิกส์อตุสาหกรรม 25601471100347
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม
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 ลักษณะที ่2 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวิชาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์ 4.5 เกษตรศาสตร์ 25520101105691
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501621101219
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25570061102327
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.21 เทคโนโลยีการเกษตร 25602033500346
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

4.33 เทคโนโลยีอาหาร 25490101106272
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.39 ประมง 25401401101085 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประมง มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.44 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 25500101106137
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.122 นวตักรรมการเกษตรและการจดัการ 25641474000142
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการเกษตรและการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

4.123 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 25511741102856
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.124
เทคโนโลยีอาหารและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์

25511541102292
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหารและการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

4.125 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25510101105216
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

4.126 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยางพารา 25510101106331
หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมยางพารา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

5.9 การบริบาลทางเภสัชกรรม 25490101104112
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

5.22 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 25510101106342
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

5.32 ปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25530271102607
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

5.35 วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25580271101692
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

5.50 เคมีเวชส าอาง 25491471106757
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีเวชส าอาง มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทนัตแพทยศาสตร์

6.6 แพทยศาสตร์ 25551811100891 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

25470061101549 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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 ลกัษณะที ่3 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวชิาขาดแคลนหรือสาขาวชิาทีก่องทุนมุง่สง่เสริมเป็นพิเศษ ระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวชิา รหัสหลกัสตูร ชือ่หลกัสตูร

 1. สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.697  นาฏยศิลป์ 25511741103644
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.698  ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม 25631864000651
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.42  การออกแบบภายใน 25320511100248
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

2.58  ออกแบบนิเทศศิลป์ 25551471101714 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

 บัญชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ก าหนดลกัษณะของเงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประเภทวชิา สถานศึกษาหรือระดบัชัน้การศึกษา

 และหลกัสตูรทีจ่ะให้เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับที ่6)

สาขาวชิา
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 ลักษณะท่ี 4 เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.11 วิศวกรรมโยธา 25520011107309 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25460201102624 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
1.49 การบริหารงานก่อสร้าง 25480201110006 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

 3. สาธารณสุขศาสตร์
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

3.1 พยาบาลศาสตร์ 25500101111379
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560)

3.2 เภสัชศาสตร์ 25510201110382 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
3.8 กายวิภาคศาสตร์ 25050061100013 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 4. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทันตแพทยศาสตร์

4.5 การแพทย์แผนจีน 25620736000601
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรกรรมการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่
 (พ.ศ.2562)

4.7 ฟิสิกส์การแพทย์ 25460011101947 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

4.8
ชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย์

25470011104255
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)

4.9 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 25490011108781 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

 บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 6)

สาขาวิชา


