
 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง  กําหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน 

สําหรับผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน 
___________________________ 

  เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต เปนไปดวย

ความเรียบรอยและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ใหดําเนิน

โครงการกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตข้ึนมาใหมสําหรับผูกูยืมที่เขาเรียนในช้ันปที่ 1       

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 และขอ 17/1 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหาร

กองทนุเพื่อการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทนุเพื่อ

การศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 จึงขอประกาศสาขาวชิาสําหรับผูขอรับทนุการศึกษาแบบตองใชคืนซ่ึงเปน

สาขาที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยผูสําเร็จการศึกษามีโอกาสการมีงานทําและมีรายไดอยาง

ยั่งยนื  ดังตอไปนี ้

  ขอ 1. นิสิตหรือนักศึกษา ผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ (ปวท.)  มีสิทธิขอรับทุนในประเภทวิชา และสาขาวิชา 

ดังนี้ 

 

ประเภทวิชา สาขาวชิา 
วงเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย

เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา     
(บาท/ป) 

พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 

ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม 

เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร  

คหกรรมหรือ คหกรรมศาสตร และ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

การโรงแรมและบริการ ,  25,000.- 

 การจัดการธุรกิจทองเทีย่ว ,  

การจัดการโลจิสติกส     และ  

เคร่ืองประดับอัญมณี 
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ประเภทวิชา สาขาวชิา 
วงเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย

เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา     
(บาท/ป) 

ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร      และ ทัศนศาสตร  

เคร่ืองกล, ไฟฟากาํลัง, เทคนิค

การผลิต, เทคนิคโลหะ, ปโตรเคมี, 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร      และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30, 000.- 

ทั้งนี้รายละเอียดสาขาวิชาใหเปนไปตามบัญชี หมายเลข 1 แนบทายประกาศ  

ขอ 2    นิสิตหรือนักศึกษา ผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนในระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี มีสิทธิขอรับทุนในกลุมสาขาวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  

กลุมสาขาวิชา สาขาวชิา 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 เนื่ อ ง กั บ
การศึกษา  (บาท/ป) 

สั ง คมศาสต ร   ศิ ลปศาสต ร  

มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร   

โลจิสติกส,  อุตสาหกรรมบริการ  

และธุรกิจอุตสาหกรรม 

60,000.-  

 

ศิลปกรรมศาสตร  สถาปตยกรรม

ศาสตร 

การออกแบบ 60,000.-  

 

วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   

ซอฟตแวรและมัลติมี เดีย, เคมี

อุ ตสาหกรรม ,   จุ ล ชี ว วิ ทยา

อุตสาหกรรม,  ชีวเคมี,  เซรามิกส, 

ปโตรเคมีและพอลิเมอร, วัสดุ

ศาสตร,  อัญมณีและเคร่ืองประดับ  

วิทยาการเดินเรือ,  สถิติ, วาริช

ศาสตร ,   รั ง สี ป ระ ยุ กต และ

ไอโซโทป  เคร่ืองเคลือบดินเผา,  

เค ร่ืองหนั ง ,   เทคโนโลยี ศิลป

อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตรและ

70,000.-  
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บัญชีหมายเลข 1  
แนบทายประกาศคณะกรรมการกองทนุเพือ่การศึกษาเร่ือง กาํหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก          

และมีความชัดเจนของการผลติกําลังคนสําหรับ ผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน 
 

ประเภทวิชา รหัส สาขาวชิา สาขางาน 

3701 การโรงแรมและบริการ บริการสวนหนาโรงแรม, 

แมบานโรงแรม, บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม, ครัว

โรงแรม, สันทนาการและงาน

บริการเพื่อสุขภาพ, ศิลปะ

และภูมิทัศนเพื่องานโรงแรม 

3702 การจัดการธุรกิจ

ทองเที่ยว 

มัคคุเทศกทางทะเล, 

มัคคุเทศกเดินปา 

3214 การจัดการโลจิสติกส การจัดการการขนสง , การ

จัดการคลังสินคา 

พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 

ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม 

เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร     

คหกรรมหรือ คหกรรมศาสตร และ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

3310 เคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองประดับอัญมณี , 

รูปพรรณ , ประดับอัญมณี 

3101 เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต , เทคนิค

เคร่ืองกลอุตสาหกรรม , 

เทคนิคเคร่ืองกลเรือ , เทคนคิ

เคร่ืองกลเกษตร ,เทคนิค

เคร่ืองกลเรือพาณิชย , 

เทคนิคซอมตัวถังและสี

รถยนต , เทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม , ชาง

อุตสาหกรรม** ,เทคโนโลย ี

บริการรถยนต** , เทคโนโลยี

รถยนต** 

ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

และ   ทัศนศาสตร  

3104 ไฟฟากําลัง เคร่ืองกลไฟฟา , ติดต้ังไฟฟา 

, เคร่ืองทําความเยน็และปรับ

อากาศ , เคร่ืองมือวัด

อุตสาหกรรม , ชางเทคนิคใน

อาคารขนาดใหญ ,  
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ประเภทวิชา รหัส สาขาวชิา สาขางาน 

ชางบาํรุงรักษาระบบ

จําหนาย และอุปกรณไฟฟา , 

การซอมบํารุงเคร่ืองกลไฟฟา

และอิเล็คทรอนิกสดานความ

สะอาด 

3102 เทคนิคการผลิต เคร่ืองมือกล , อุปกรณจับยึด 

, แมพิมพโลหะ , แมพิมพ

พลาสติก , เทคนิค

เคร่ืองจักรกลเกษตร , 

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

3103 เทคนิคโลหะ  เทคนิคการเช่ือม

อุตสาหกรรม , เทคนิคการ

เชื่อมโลหะ , เทคนิคงานทอ

อุตสาหกรรม , เทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม  

3124 ปโตรเคมี ปโตรเคมี 

 

3128 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร , 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร , 

ระบบเครือขายและ

สารสนเทศ , คอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  

 3901 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



บัญชีหมายเลข 2 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกองทนุเพือ่การศึกษาเร่ือง กาํหนดสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก         

และมีความชัดเจนของการผลติกําลังคนสําหรับผูขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน 
 

กลุมสาขา รหัส สาขาวชิา 

สังคมศาสตร  ศลิปศาสตร  มนุษยศาสตร   โลจสิติกส 

ศึกษาศาสตร   0026 การจัดการการขนสงและโลจิสติกส 

  0526 ธุรกิจพาณิชยนาว ี

  1612 การขนสงระหวางประเทศ 

  1910 การจัดการโลจิสติกส 

  อุตสาหกรรมบริการ 

  1257 อุตสาหกรรมการบริการ 

  1887 อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

  ธุรกิจอุตสาหกรรม 

  0530 ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

  1604 ผาและเคร่ืองแตงกาย-ธุรกจิเส้ือผา 

ศิลปกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร   การออกแบบ 

  0312 การออกแบบภายใน 

  0313 การออกแบบอุตสาหกรรม 

  0314 การออกแบบเคร่ืองประดับ 

  1222 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

  1222 ออกแบบบรรจุภัณฑ 

  1223 ออกแบบประยุกตศิลป 

  1224 การออกแบบผลิตภัณฑ 

  1224 ออกแบบผลิตภัณฑ 

  1225 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  1228 ออกแบบภายใน 

  1229 ออกแบบส่ิงทอ 

  1230 ออกแบบอุตสาหกรรม 
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  1231 ออกแบบเคร่ืองประดับ 

  1232 ออกแบบเคร่ืองเรือน 

  1233 ออกแบบเซรามิก 

  1777 ผาและเคร่ืองแตงกาย-ออกแบบแฟช่ัน 

  1824 การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

  1891 ออกแบบเคร่ืองแตงกาย 

  

2090 การออกแบบทัศนศิลป – การออกแบบ

แฟชั่น 

  

2091 การออกแบบทัศนศิลป – การออกแบบ

ส่ือสาร 

  

2092 การออกแบบทัศนศิลป – ศิลปะ

เคร่ืองประดับ 

  2094 ออกแบบแฟช่ัน 

  2095 การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

  3117 ออกแบบเซรามิกส 

  

3133 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แขนง

ออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร 

  3160 ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 

  

3295 การออกแบบ แขนงออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและ  ซอฟตแวรและมัลติมเีดีย 

เทคโนโลยี   0210 การพัฒนาซอฟตแวร 

  

0888 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมิ

เดีย 

  1406 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  1753 ดิจิทัลอารตส 

  1781 คอมพิวเตอรกราฟฟกสและมัลติมีเดีย 

  1782 มัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต 

  

1828 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 
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  1839 การออกแบบมัลติมีเดีย 

  1894 เทคโนโลยีภาพยนตรคอมพวิเตอร 

  1990 ออกแบบกราฟกและมัลติมเีดีย 

  2055 แอนนิเมชัน 

  2102 คอมพิวเตอรกราฟก 

  2149 ภาพยนตรและดิจิตอล 

  

3247 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ

มัลติมีเดีย 

  เคมีอุตสาหกรรม 

  1303 เคมีอุตสาหกรรม 

  1304 เคมีอุตสาหกรรม – เคร่ืองมอืวิเคราะห 

  จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม 

  0426 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

  ชีวเคม ี

  0444 ชีวเคม ี

  เซรามิกส 

  1319 เซรามิกส 

  1461 เทคโนโลยีเซรามิก 

  ปโตรเคมีและพอลิเมอร 

  0638 ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

  1369 เทคโนโลยีปโตรเคมี 

  1408 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

  วัสดุศาสตร 

  0856 วัสดุศาสตร 

  1409 เทคโนโลยีวัสดุ 

  1410 เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ 

  อัญมณีและเครื่องประดับ 

  0857 วัสดุศาสตร (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 

  1237 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
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  1315 เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี 

  1471 เทคโนโลยีแมพิมพเคร่ืองประดับ 

  วิทยาการเดินเรือ 

  0899 วิทยาการเดินเรือ 

  2451 วิทยาศาสตรการเดินเรือ 

  วาริชศาสตร 

  0865 วาริชศาสตร 

  0942 วิทยาศาสตรทางทะเล 

  สถิติ 

  1126 สถิติ 

  รังสีประยุกตและไอโซโทป 

  0823 รังสีประยุกตและไอโซโทป 

  เครื่องเคลือบดินเผา 

  1313 เคร่ืองเคลือบดินเผา 

  เครื่องหนัง 

  1312 เคร่ืองหนงั 

  เทคโนโลยีศลิปอุตสาหกรรม 

  1421 เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 

  0967 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีางไม 

  เทคโนโลยีเสือ้ผา 

  1469 เทคโนโลยีเส้ือผา 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งทอ 

  0970 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยส่ิีงทอ 

  วิศวกรรมศาสตร 

  1001 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

  1008 วิศวกรรมพลาสติก 

  1009 วิศวกรรมพอลิเมอร 

  1010 วิศวกรรมยานยนต 



  5 

 

  1016 วิศวกรรมวัสดุ 

  1022 วิศวกรรมส่ิงทอ 

  

1024 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปร

สภาพ 

  1025 วิศวกรรมอาหาร 

  1026 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส 

  

1029 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและ

โทรคมนาคม 

  1031 วิศวกรรมอุตสาหการ 

  1032 วิศวกรรมอุตสาหการ 

  1033 วิศวกรรมเกษตร 

  1034 วิศวกรรมเคม ี

  1035 วิศวกรรมเคมส่ิีงทอ 

  1037 วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 1039 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 

  1040 วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

  1041 วิศวกรรมเคร่ืองนุงหม 

  1043 วิศวกรรมเซรามิก 

  1045 วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส 

  1049 วิศวกรรมเหมอืงแร 

  1050 วิศวกรรมเหมอืงแรและโลหะวิทยา 

  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 วิศวกรรมไฟฟาเคร่ืองกลการผลิต 

  1069 วิศวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร 

  1254 อิเล็กทรอนกิส 

  1255 อิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร 

  1600 ไฟฟา 

  1609 วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ 

  1732 วิศวกรรมไฟฟากําลัง 

  1734 วิศวกรรมโลจิสติกส 

  1960 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 

  1994 ไฟฟากําลัง 

  2174 วิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 

  2202 อุตสาหกรรมกอสราง 

  2203 อุตสาหกรรมเคร่ืองกล 

  2205 อุตสาหกรรมไฟฟา 

  2207 อุตสาหกรรมอุตสาหการ 

  

2318 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและ

โทรคมนาคม – โทรคมนาคม 

  3118 วิศวกรรมแมคคาทรอนกิส 

  3257 วิศวกรรมอากาศยาน 

  

3312 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสและระบบ

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 วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 

  1957 วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 

  เทคโนโลย ี

 

0000 การจัดการจราจรทางอากาศ, การ

จัดการการขนสงสินคาทางอากาศ, การ

จัดการทาอากาศยาน 

 1368 เทคโนโลยีการเช่ือม 

  1373 เทคโนโลยีขนถายวัสดุ 

  

1413 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ

ผลิตเคร่ืองจักรกล 

  1414 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 

  1415 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

  1416 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

  1417 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

  1444 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส 

  1447 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสกําลัง 

  1478 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

  1481 เทคโนโลยีไฟฟา 

  1955 เทคโนโลยีการบิน 

  

2276 เทคโนโลยีโลจสิติกสและการจัดการ

ระบบขนสง 

  2277 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร 

กลุมสาขาเกษตรศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร 

  1344 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
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  1345 เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  1354 เทคโนโลยีการยาง 

  1365 เทคโนโลยีการเกษตร 

  1367 เทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช 

  1458 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

  0926 วิทยาศาสตรการอาหาร 

  0928 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 

  0965 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

  1363 เทคโนโลยีการอาหาร 

  1364 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

  1393 เทคโนโลยทีางอาหาร 

  1442 เทคโนโลยีอาหาร 

  อุตสาหกรรมเกษตร 

  0643 ผลิตภัณฑประมง 

  0690 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

  1264 อุตสาหกรรมเกษตร 

  1337 เทคโนโลยีการบรรจุ 

  1349 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

  1362 เทคโนโลยีการหมัก 

  1437 เทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว 

  

1438 เทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่วและบรรจุ

ภัณฑ 

  1453 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

  1746 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  1847 พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

  2273 เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 

  

2688 Food Engineering and Bioprocess 

Technology 
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  2689 Food Processing  

  สิ่งทอ 

  1178 ส่ิงทอ 

สาธารณสขุศาสตร  พยาบาลศาสตร     การพยาบาล 

เภสัชศาสตร 0185 การพยาบาล 

  0665 พยาบาลศาตร 

  1700 พยาบาล 

  เภสัชศาสตร 

  1486 เภสัชกรรม 

  1502 เภสัชศาสตร 

  อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

  1242 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

  สหเวชศาสตร 

  0013 กายภาพบําบัด 

  0014 กายภาพบําบัด 

  0349 กิจกรรมบําบัด 

  0830 รังสีเทคนิค 

  0831 รังสีเทคนิค 

  1325 เทคนิคการแพทย 

แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร           แพทยศาสตร 

ทันตแพทยศาสตร 1566 แพทยศาสตร 

  สัตวแพทยศาสตร 

  1162 สัตวแพทยศาสตร 

  ทันตแพทยศาสตร 

  0513 ทันตแพทยศาสตร 

  0514 ทันตแพทยศาสตร 

 




