ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
เรื่อง กําหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน
สําหรับผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน
___________________________
เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต เปนไปดวย
ความเรียบรอยและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ใหดําเนิน
โครงการกองทุ นเงิ นให กู ยืมที่ ผู กพั นกับรายไดในอนาคตขึ้นมาใหมสํ าหรับผูกูยืมที่เขาเรียนในชั้ นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 และขอ 17/1 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อ
การศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 จึงขอประกาศสาขาวิชาสําหรับผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนซึง่ เปน
สาขาที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยผูสําเร็จการศึกษามีโอกาสการมีงานทําและมีรายไดอยาง
ยั่งยืน ดังตอไปนี้
ขอ 1. นิสิตหรือนักศึกษา ผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) มีสิทธิขอรับทุนในประเภทวิชา และสาขาวิชา
ดังนี้

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร
คหกรรมหรือ คหกรรมศาสตร และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ ,
การจัดการธุรกิจทองเทีย่ ว ,
การจัดการโลจิสติกส และ
เครื่องประดับอัญมณี

วงเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
(บาท/ป)
25,000.-
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ประเภทวิชา

สาขาวิชา

วงเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
(บาท/ป)

ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เครื่องกล, ไฟฟากําลัง, เทคนิค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
การผลิต, เทคนิคโลหะ, ปโตรเคมี,
สื่อสาร และ ทัศนศาสตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

30, 000.-

ทั้งนี้รายละเอียดสาขาวิชาใหเปนไปตามบัญชี หมายเลข 1 แนบทายประกาศ
ขอ 2 นิสิตหรือนักศึกษา ผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี มีสิทธิขอรับทุนในกลุมสาขาวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา

สาขาวิชา

ว ง เ งิ น ค า เ ล า เ รี ย น แ ล ะ
ค า ใ ช จ า ย เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ
การศึกษา (บาท/ป)

สั ง ค ม ศ า ส ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร โลจิ สติ กส , อุ ตสาหกรรมบริ การ
มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร
และธุรกิจอุตสาหกรรม

60,000.-

ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรม
ศาสตร

60,000.-

การออกแบบ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ ซอฟต แ วร แ ละมั ล ติ มี เ ดี ย , เคมี
เทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม, จุ ลชี ววิ ทยา
อุตสาหกรรม, ชีวเคมี, เซรามิกส,
ปโตรเคมีและพอลิเมอร, วัสดุ
ศาสตร, อัญมณีและเครื่องประดับ
วิทยาการเดินเรือ, สถิติ, วาริช
ศา สตร , รั ง สี ป ร ะ ยุ ก ต แ ล ะ
ไอโซโทป เครื่ องเคลื อบดิ นเผา,
เครื่ อ งหนั ง , เทคโนโลยี ศิ ล ป
อุ ตสาหกรรม, วิ ทยาศาสตร และ

70,000.-
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บัญชีหมายเลข 1
แนบทายประกาศคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การศึกษาเรื่อง กําหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนสําหรับ ผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน
ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร
คหกรรมหรือ คหกรรมศาสตร และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

รหัส
สาขาวิชา
3701 การโรงแรมและบริการ

3702 การจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว
3214 การจัดการโลจิสติกส
3310 เครื่องประดับอัญมณี
ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม 3101 เครื่องกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ ทัศนศาสตร

3104 ไฟฟากําลัง

สาขางาน
บริการสวนหนาโรงแรม,
แมบานโรงแรม, บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม, ครัว
โรงแรม, สันทนาการและงาน
บริการเพื่อสุขภาพ, ศิลปะ
และภูมิทัศนเพื่องานโรงแรม
มัคคุเทศกทางทะเล,
มัคคุเทศกเดินปา
การจัดการการขนสง , การ
จัดการคลังสินคา
เครื่องประดับอัญมณี ,
รูปพรรณ , ประดับอัญมณี
เทคนิคยานยนต , เทคนิค
เครื่องกลอุตสาหกรรม ,
เทคนิคเครื่องกลเรือ , เทคนิค
เครื่องกลเกษตร ,เทคนิค
เครื่องกลเรือพาณิชย ,
เทคนิคซอมตัวถังและสี
รถยนต , เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม , ชาง
อุตสาหกรรม** ,เทคโนโลยี
บริการรถยนต** , เทคโนโลยี
รถยนต**
เครื่องกลไฟฟา , ติดตั้งไฟฟา
, เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ , เครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม , ชางเทคนิคใน
อาคารขนาดใหญ ,

2
ประเภทวิชา

รหัส

สาขาวิชา

3102 เทคนิคการผลิต

3103 เทคนิคโลหะ

3124 ปโตรเคมี
3128 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

3901 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางาน
ชางบํารุงรักษาระบบ
จําหนาย และอุปกรณไฟฟา ,
การซอมบํารุงเครื่องกลไฟฟา
และอิเล็คทรอนิกสดานความ
สะอาด
เครื่องมือกล , อุปกรณจับยึด
, แมพิมพโลหะ , แมพิมพ
พลาสติก , เทคนิค
เครื่องจักรกลเกษตร ,
เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
เทคนิคการเชือ่ ม
อุตสาหกรรม , เทคนิคการ
เชื่อมโลหะ , เทคนิคงานทอ
อุตสาหกรรม , เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
ปโตรเคมี
คอมพิวเตอรฮารดแวร ,
คอมพิวเตอรซอฟตแวร ,
ระบบเครือขายและ
สารสนเทศ , คอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีหมายเลข 2
แนบทายประกาศคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การศึกษาเรื่อง กําหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนสําหรับผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน
กลุมสาขา
สังคมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร
ศึกษาศาสตร

รหัส

สาขาวิชา
โลจิสติกส

0026 การจัดการการขนสงและโลจิสติกส
0526 ธุรกิจพาณิชยนาวี
1612 การขนสงระหวางประเทศ
1910 การจัดการโลจิสติกส
อุตสาหกรรมบริการ
1257 อุตสาหกรรมการบริการ
1887 อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม

ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร

0530 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
1604 ผาและเครื่องแตงกาย-ธุรกิจเสื้อผา
การออกแบบ
0312 การออกแบบภายใน
0313 การออกแบบอุตสาหกรรม
0314 การออกแบบเครื่องประดับ
1222 การออกแบบบรรจุภัณฑ
1222 ออกแบบบรรจุภัณฑ
1223 ออกแบบประยุกตศิลป
1224 การออกแบบผลิตภัณฑ
1224 ออกแบบผลิตภัณฑ
1225 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1228 ออกแบบภายใน
1229 ออกแบบสิ่งทอ
1230 ออกแบบอุตสาหกรรม
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1231 ออกแบบเครื่องประดับ
1232 ออกแบบเครื่องเรือน
1233 ออกแบบเซรามิก
1777 ผาและเครื่องแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น
1824 การออกแบบแฟชั่นและสิง่ ทอ
1891 ออกแบบเครื่องแตงกาย
2090 การออกแบบทัศนศิลป – การออกแบบ
แฟชั่น
2091 การออกแบบทัศนศิลป – การออกแบบ
สื่อสาร
2092 การออกแบบทัศนศิลป – ศิลปะ
เครื่องประดับ
2094 ออกแบบแฟชัน่
2095 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
3117 ออกแบบเซรามิกส
3133 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แขนง
ออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร
3160 ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3295 การออกแบบ แขนงออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและมัลติมเี ดีย
0210 การพัฒนาซอฟตแวร
0888 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมิ
เดีย
1406 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1753 ดิจิทัลอารตส
1781 คอมพิวเตอรกราฟฟกสและมัลติมีเดีย
1782 มัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต
1828 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสราง
ภาพเคลื่อนไหว
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1839 การออกแบบมัลติมีเดีย
1894 เทคโนโลยีภาพยนตรคอมพิวเตอร
1990 ออกแบบกราฟกและมัลติมเี ดีย
2055 แอนนิเมชัน
2102 คอมพิวเตอรกราฟก
2149 ภาพยนตรและดิจิตอล
3247 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย
เคมีอุตสาหกรรม
1303 เคมีอุตสาหกรรม
1304 เคมีอุตสาหกรรม – เครื่องมือวิเคราะห
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
0426 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ชีวเคมี
0444 ชีวเคมี
เซรามิกส
1319 เซรามิกส
1461 เทคโนโลยีเซรามิก
ปโตรเคมีและพอลิเมอร
0638 ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
1369 เทคโนโลยีปโตรเคมี
1408 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
วัสดุศาสตร
0856 วัสดุศาสตร
1409 เทคโนโลยีวัสดุ
1410 เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
อัญมณีและเครื่องประดับ
0857 วัสดุศาสตร (อัญมณีและเครื่องประดับ)
1237 อัญมณีและเครื่องประดับ
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1315 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
1471 เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ
วิทยาการเดินเรือ
0899 วิทยาการเดินเรือ
2451 วิทยาศาสตรการเดินเรือ
วาริชศาสตร
0865 วาริชศาสตร
0942 วิทยาศาสตรทางทะเล
สถิติ
1126 สถิติ
รังสีประยุกตและไอโซโทป
0823 รังสีประยุกตและไอโซโทป
เครื่องเคลือบดินเผา
1313 เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องหนัง
1312 เครื่องหนัง
เทคโนโลยีศลิ ปอุตสาหกรรม
1421 เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
0967 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
เทคโนโลยีเสือ้ ผา
1469 เทคโนโลยีเสื้อผา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
0970 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิศวกรรมศาสตร
1001 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
1008 วิศวกรรมพลาสติก
1009 วิศวกรรมพอลิเมอร
1010 วิศวกรรมยานยนต
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1016 วิศวกรรมวัสดุ
1022 วิศวกรรมสิ่งทอ
1024 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปร
สภาพ
1025 วิศวกรรมอาหาร
1026 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1029 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
1031 วิศวกรรมอุตสาหการ
1032 วิศวกรรมอุตสาหการ
1033 วิศวกรรมเกษตร
1034 วิศวกรรมเคมี
1035 วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
1037 วิศวกรรมเครือ่ งกล
1039 วิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ
1040 วิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
1041 วิศวกรรมเครือ่ งนุง หม
1043 วิศวกรรมเซรามิก
1045 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
1049 วิศวกรรมเหมืองแร
1050 วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา
1051 วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1054 วิศวกรรมโทรคมนาคม
1060 วิศวกรรมโลหการ
1061 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
1062 วิศวกรรมไฟฟา
1063 วิศวกรรมไฟฟา - การวัดคุม
1064 วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส
1065 วิศวกรรมไฟฟา - โทรคมนาคม
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1066 วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง
1067 วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
1068 วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
1069 วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
1254 อิเล็กทรอนิกส
1255 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
1600 ไฟฟา
1609 วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ
1732 วิศวกรรมไฟฟากําลัง
1734 วิศวกรรมโลจิสติกส
1960 วิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต
1994 ไฟฟากําลัง
2174 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม
2202 อุตสาหกรรมกอสราง
2203 อุตสาหกรรมเครื่องกล
2205 อุตสาหกรรมไฟฟา
2207 อุตสาหกรรมอุตสาหการ
2318 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม – โทรคมนาคม
3118 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
3257 วิศวกรรมอากาศยาน
3312 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
คอมพิวเตอร
0978 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
0983 วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
0984 วิศวกรรมการผลิต
0985 วิศวกรรมการผลิต
0986 วิศวกรรมการวัดคุม
0988 วิศวกรรมการอาหาร
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0990 วิศวกรรมขนถายวัสดุ
0991 วิศวกรรมขนสง
0994 วิศวกรรมคอมพิวเตอร
0995 วิศวกรรมชลประทาน
0997 วิศวกรรมซอฟตแวร
0999 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
1957 วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู
เทคโนโลยี
0000 การจัดการจราจรทางอากาศ, การ
จัดการการขนสงสินคาทางอากาศ, การ
จัดการทาอากาศยาน
1368 เทคโนโลยีการเชื่อม
1373 เทคโนโลยีขนถายวัสดุ
1413 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล
1414 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
1415 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต
1416 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1417 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง
1444 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
1447 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง
1478 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
1481 เทคโนโลยีไฟฟา
1955 เทคโนโลยีการบิน

กลุมสาขาเกษตรศาสตร

2276 เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
ระบบขนสง
2277 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร
เทคโนโลยีการเกษตร
1344 เทคโนโลยีการผลิตพืช
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1345 เทคโนโลยีการผลิตสัตว
1354 เทคโนโลยีการยาง
1365 เทคโนโลยีการเกษตร
1367 เทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช
1458 เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
0926 วิทยาศาสตรการอาหาร
0928 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
0965 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1363 เทคโนโลยีการอาหาร
1364 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
1393 เทคโนโลยีทางอาหาร
1442 เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
0643 ผลิตภัณฑประมง
0690 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
1264 อุตสาหกรรมเกษตร
1337 เทคโนโลยีการบรรจุ
1349 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
1362 เทคโนโลยีการหมัก
1437 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
1438 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วและบรรจุ
ภัณฑ
1453 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1746 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1847 พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2273 เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล
2688 Food Engineering and Bioprocess
Technology
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2689 Food Processing
สิ่งทอ
1178 สิ่งทอ
สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร
เภสัชศาสตร

การพยาบาล
0185 การพยาบาล
0665 พยาบาลศาตร
1700 พยาบาล
เภสัชศาสตร
1486 เภสัชกรรม
1502 เภสัชศาสตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1242 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สหเวชศาสตร
0013 กายภาพบําบัด
0014 กายภาพบําบัด
0349 กิจกรรมบําบัด
0830 รังสีเทคนิค
0831 รังสีเทคนิค

แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร

1325 เทคนิคการแพทย
แพทยศาสตร
1566 แพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
1162 สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
0513 ทันตแพทยศาสตร
0514 ทันตแพทยศาสตร

