บัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สาหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

สาขาวิชา
1.282 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสหลักสูตร
25620074000054
25632884000057

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.432 การจัดการการบิน

25521931103499

1.484 การจัดการเทคโนโลยีการบิน

25530021102521

2.39 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25481501104904

3.139 เทคโนโลยีเครื่องกล

25501231106594
25580261101814

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25562801103423
25572801104728
25572841104475
25501501105198

3.150 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25501991109028

3.166 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

25541501102482

3.172 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

25582801102244

3.202 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

25430021100303

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
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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)
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)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 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)

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.277 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ

3.331 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25501481107716

3.389 คอมพิวเตอร์อาร์ต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
25581971101994
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล
25580061100596
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25510681102588 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม

25491681100686

3.392 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

25481501104893

3.393 บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

25620044000128

3.396 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25551501102843

3.397 วิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน

25490681101451

3.398 วิศวกรรมการวัดคุม

25630164000167

3.401 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

25541401100455

3.402 วิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน

25611924000058

3.403 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

25440021100416

3.404 วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

25631994000071

3.405 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

25520611103706

3.406 วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน

25480021103572

4.30 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25420021100673

4.40 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

25270021100103

4.74 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

25550021101983

4.75 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

25520031100541

5.17 รังสีเทคนิค

25500061102397 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

5.40 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

25410201100367

3.390

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25481921104449
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25572701105109

3.388 คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

ชื่อหลักสูตร

25631994000249

3.323 เทคโนโลยีก่อสร้าง

3.347 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

5.41

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
25480201103346
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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