
 

- ส ำเนำ – 
 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที๐่๙๕๔/๒๕๖๔ 

เรื่อง ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
ประเภทผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ระดับปริญญำตรี (ฉบับที ่๓) 
----------------------------------- 

ตำมท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้เปิดให้มีกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System (DSL) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นิสิตที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ ให้แกน่ิสิตที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลักซ่ึงมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคน
และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ (กรอ.) และลักษณะที่ ๓ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่
นิสิตในสำขำวิชำขำดแคลนหรือสำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ประเภทกู้
รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย     

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓ ของค ำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวนัที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรือ่ง แต่งตั้งรองอธิกำรบด ีและขอ้ ๕ ของค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดี
ปฏิบัติกำรแทน ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทนจึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงค์ขอกูย้ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  คณะ/สำขำวิชำตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ๑.๑  เป็นผู้มสีัญชำติไทย        
                             ๑.๒  เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ๑.๓  ผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปีกำรศึกษำที่ยื่นค ำขอกู้ยืมเงินกองทุน 
ครั้งแรก 

 ๑.๔  เป็นผู้ที่มีผลกำรเรียนดี 
 ๑.๕  เป็นผู้มีควำมประพฤติดีไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น 

 ๑.๖  เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 
ปีกำรศึกษำทีจ่ะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ 
ที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม 

        ๑.๗  ไม่เคยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำใดๆ มำก่อน 

/ ๑.๘  ไม่เป็น...
เป็น... 



๒ 

 

       ๑.๘  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนและรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนของรัฐ 
หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลำ  
 ๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย      
 ๑.๑๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
 ๑.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช ำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช ำระหนี้ดังกล่ำว 
ครบถ้วนแล้ว 

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๑  เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่มรีำยไดข้องบิดำ มำรดำ 
ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท ำกำรสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี  

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๒  เป็นผู้ศึกษำอยู่ในหลักสูตรและสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำร
หลักซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔  หลักสูตร/
ประเภทวิชำและสำขำวิชำเป็นไปตำมประกำศท่ีคณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด  

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๓ เป็นผู้ศึกษำอยู่ในหลักสูตรและสำขำวิชำขำดแคลนหรือ
สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔  หลักสูตร/ประเภทวิชำและสำขำวิชำเป็นไปตำมประกำศ
ที่คณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด  

ข้อ ๒ นิสิตด ำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้ 
 

ล ำดับ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

วันเวลำ/สถำนที่ 
๑ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 

 - ด ำเนินกำรเตรยีมเอกสำรตำม “รำยกำรเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม” 
เตรียมเอกสำร (พร้อมสแกนหรอืถ่ำยภำพเป็นไฟล์ JPG , PDF ) ดังนี ้ 
 - รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
 - หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนิสิต 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนิสิต 
 - หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดำ และมำรดำหรือผู้ปกครอง 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ และมำรดำหรือผู้ปกครอง 
 - เอกสำรรับรองรำยได้ครอบครัว 
ประมำณกำรรำยได้ รับจ้ำงทั่วไป ฯลฯ 
- หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัว กยศ.๑๐๒  พร้อม 
     ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรจ ำนวน ๑  ฉบับ 
- หรือส ำเนำบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของบิดำ - มำรดำหรือผู้ปกครอง 
รำยได้ประจ ำจำกหน่วยงำน 
 - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิบเงินเดือนบิดำ - มำรดำหรือ
ผู้ปกครอง 

- ตั้งแตว่ันที่ ๑ ต.ค. ถึง ๑๐ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
 

๒ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
- ด ำเนนิกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
System (DSL)  พร้อมแนบไฟล์ Upload ตำมเอกสำรข้อ ๒ 
- วีดีโอแนะน ำวิธีกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL  

- ตั้งแตว่ันที่ ๑  ต.ค. ถึง ๑๐ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 
 

/ ๓ ให้นิสิต… 

http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/222
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE&list=TLGGideGBU_oBpYzMDA2MjAyMQ&t=114s
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login


๓ 

 
 

ล ำดับ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 

วันเวลำ/สถำนที่ 
๓ รอผลอนุมัติกำรกู้ยืม มี ๒ กรณ ี

๑. ระบบอนุมัติให้กู้ยืม    
๒. ระบบแจ้งให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม  
 

- วันที่ ๑ ต.ค. ถึง ๑๒ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- แจ้งผลผ่ำน E-mail ของนิสิต 

เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ
แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 

๔ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   
๔.๑ ส่งเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม ฉบับจริง ตำมเอกสำรข้อ ๒   
๔.๒ ควำมคิดเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ กยศ.๑๐๓ 
๔.๓ กิจกรรมจิตอำสำ ๑ กิจกรรม 
 
 

- โดยส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงมหำวิทยำลัยไม่เกินวันที่ ๑๕ ต.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ่าหน้าซองถึง  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
กองกิจกำรนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหำด
บำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
(สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้) 

๕ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
ประกำศรำยชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมและก ำหนดกำรท ำสญัญำกู้ยืมเงิน 

- วันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลำ ๑๗.๐๐ น.
เป็นต้นไป 
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
เพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำม.บูรพำ และ
ป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ ณ อำคำรศูนย์ กิจกรรมนิสิตชั้น ๑
และป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์ของ คณะ/
วิทยำลัย/วิทยำเขต 

 ทั้งนี้ หำกนิสิตไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ขอ 
กู้ยมืเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศณวันที่  ๒๙  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

           (ลงชื่อ)             เอกวิทย์  โทปุรินทร์    

                                                            (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                   อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

 ส ำเนำถูกต้อง 

 
   (นำงสำวสังวำลย์  จนัทร์ด ำ) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/


เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๙๕๔/๒๕๖๔  ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รำยช่ือคณะหลักสูตร/สำขำวิชำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
1 25550191106155 หลักสตูรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑติ สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

2 25500191106251 หลักสตูรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ สำขำวิชำกำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
3 25390191100285 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

4 25460191101374 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
5 25540191102857 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
6 25540191102846 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

7 25400191101107 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
8 25400191101096 หลักสตูรนิเทศศำสตรบณัฑิต    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

9 25380191100519 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำประวัติศำสตร์    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 
10 25490191106474 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำจีน    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
11 25380191100532 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

12 25490191106463 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำเกำหลี    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
13 25380191100521 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำไทย    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

14 25440191100573 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 
15 25470191102229 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

16 25400191101118 หลักสตูรเศรษฐศำสตรบัณฑติ    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 



๒ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
17 25540191100179 หลักสตูรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

18 25490191108138 หลักสตูรรัฐศำสตรบณัฑิต    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
19 25480191106912 หลักสตูรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น  หลักสตูรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร

บริหำรท้องถิ่น  
ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

20 25490191106496 หลักสตูรนิตศิำสตรบณัฑิต    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
คณะสหเวชศำสตร์ 

21 25610194000607 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนด
อำหำร  

หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำโภชนกำรและ
กำรก ำหนดอำหำร  

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

22 25530191102654 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
23 25520191101246 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์  หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ 
ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

24 25560191103862 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
25 25540191103487 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
26 25480191107349 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกจิ (หลักสตูร

นำนำชำติ)  
  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

27 25470191102231 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร (หลักสูตร
นำนำชำติ)  

หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์
และกำรสื่อสำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

28 25490191108206 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร กำร
ท่องเที่ยวและไมซ์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

29 25500191110435 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนำนำชำติ)  

หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดโลจสิติกส์
และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ (หลักสตูรนำนำชำติ) 
 

ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 



๓ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
30 25610194000719 หลักสตูรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสตูรภำษำอังกฤษ) 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

31 25480191106078 หลักสตูรพยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยับูรพำ   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
32 25490191106485 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

33 25630194000857 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

34 25480191107226 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

35 25530191103104 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

36 25540191102868 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่ออุตสำหกรรมดิจิทลั 

ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

37 25490191108184 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

38 25470191103107 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

39 25490191106575 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

คณะศึกษำศำสตร์ 
40 25490191106621 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ มหำวิทยำลัยบูรพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

41 25490191106608 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (4 ปี) มหำวิทยำลัยบรูพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
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42 25490191106619 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (4 ปี) มหำวิทยำลัยบรูพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
43 25480191109105 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ

และคอมพิวเตอร์ศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

44 25470191100249 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ มหำวิทยำลยับูรพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

45 25490191106597 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (4 ปี) 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

46 25470191100238 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

47 25470191100025 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน (5 ปี) มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

48 25590191101209 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ (4 ปี) มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

49 25410191100423 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

50 25490191106608 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (4 ปี) มหำวิทยำลัยบรูพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
51 25450191102104 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

52 25490191106441 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ มหำวิทยำลยับูรพำ   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
คณะดนตรีและกำรแสดง 

53 25580191100023 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 

54 25620191100185 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรผลติสื่อและ
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค ์ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

55 25580191100141 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี มหำวิทยำลัยบูรพำ   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 
คณะเภสัชศำสตร์ 

56 25530191104386 หลักสตูรเภสัชศำสตรบัณฑิต    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๕ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

คณะแพทยศำสตร์ 
57 25490191104202 หลักสตูรแพทยศำสตรบัณฑิต    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะโลจิสติกส ์
58 25530191104577 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ

กำรจัดกำรโลจิสติกส ์ 
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

59 25480191108611 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรอตุสำหกรรม
พำณิชยนำวี  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

60 25480191108947 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำน มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

61 25420191100986 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (5 ปี) 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

62 25520191105871 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
63 25570191104122 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกล

ฝังตัว  
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

64 25570191100056 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

65 25590191100959 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

66 25360191100146 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

67 25450191100517 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

68 25520191105869 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๖ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

69 25570191100430 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน (หลักสตูรภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยบูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

70 25520191105858 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

71 25480191106113 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำครีเอทีฟอำรต์ และ
กรำฟิกครีเอทีฟ 

  ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

72 25520191101279 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
73 25480191106089 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค ์   ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 
74 25480191106102 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศิลป์    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 

75 25450191102363 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
คณะวิทยำศำสตร์ 

76 25490191106507 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

77 25490191106531 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำชีวเคมี มหำวิทยำลยับูรพำ   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

78 25490191110118 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ มหำวิทยำลยั
บูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

79 25490191106553 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

80 25490191106529 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
81 25410191100219 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
82 25410191100759 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

83 25490191107622 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวำริชศำสตร ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๗ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

84 25490191106564 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสถิต ิ   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
85 25410191100175 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเคม ี   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

86 25490191106542 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

87 25490191106632 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและ
ควำมปลอดภัย มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

88 25410191100186 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสรมิ
สุขภำพ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

89 25490191106643 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม    ลกัษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
90 25530191100562 หลักสตูรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

91 25560191104593 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ทำงธุรกิจ มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

92 25540191102879 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต วิทยำเขตจันทบุร ี   ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

93 25540191102058 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และ
กำรค้ำชำยแดน  วิทยำเขตจันทบรุี 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

94 25480191106124 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ 
วิทยำเขตจันทบุร ี

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

95 25480191109116 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
วิทยำกำรข้อมูล วิทยำเขตจันทบุร ี

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

คณะอัญมณ ี

96 25480191106135 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๘ 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหำวิทยำลัย ลักษณะกำรให้กู้ยืม 

97 25480191106146 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญ
มณีและเครื่องประดับ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

98 25480191106157 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบ
เครื่องประดับ มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล     

99 25490191106654 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

100 25540191104534 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
กำรค้ำชำยแดน มหำวิทยำลยับูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 

หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทำนสเีขียว วิทยำเขตสระแก้ว 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

101 25540191104523 หลักสตูรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์
วิทยำเขตสระแก้ว มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

102 25550191102072 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

103 25490191106665 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
นวัตกรรมทำงธุรกจิ วิทยำเขตสระแก้ว มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

104 25580191100338 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
วิทยำเขตสระแก้ว 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

105 25520191101257 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

105 25610191100300 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
เกษตร มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลกัษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

 


