




กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

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

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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)

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) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

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

3.154  เทคโนโลยีโยธา 25501491105928
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช 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)

3.189  วทิยาการข้อมูล 25591471101876 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการข้อมูล มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

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

3.238  วศิวกรรมพลังงาน 25621744000419
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา 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)

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

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

3.442  เทคโนโลยีดิจทิัลมีเดีย 25641984000385
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลมีเดีย (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภมูิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

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

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

 บญัชี 1 แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษาและหลักสูตรทีจ่ะใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทนุมนุษย ์ (Human Capital)

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่6) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

สาขาวิชา
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กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

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

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

 4. เกษตรศาสตร์ 4.123  เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 25511741102856
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

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

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

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)
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1. อุตสาหกรรม 1.22 ปิโตรเคมี
1.23 ช่างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

บัญชี 2.1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  

เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
(ฉบับท่ี 6)

ประเภทวิชา สาขาวิชา

ตารางท่ี 3 ประเภทวิชา สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ังสูง (ปวส.)
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