
 
 

 
(สําเนา) 

 
ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต�างประเทศเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให! 
กระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ตามความต!องการของกระทรวง กรม 

หรือหน�วยงานของรัฐ ประจําป) ๒๕๖๑ 
                                                 ------------------------------ 
 

ด�วยสํานักงาน ก.พ. ร�วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในต�างประเทศเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให�กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ตามความต�องการของกระทรวง 
กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ประจําป* ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศ  
รับสมัครคัดเลือก พร�อมท้ังกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ�การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต�อไปนี้ 
 

๑. จํานวนทุนท่ีรับสมัคร  จํานวน  ๒๖  ทุน 
       (รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย) 
  

๒. ข!อผูกพันในการรับทุน 
 ๒.๑  ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง 
กรม หรือหน�วยงานของรัฐท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกําหนด เป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ เท�า               
ของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไม�กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช�ทุน
ตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จ�ายไปแล�วท้ังสิ้น 
ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท�าของจํานวนเงินทุนดังกล�าวให�เป?นเบ้ียปรับอีกด�วย 
 

๓. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครเข!ารับการคัดเลือก 
 ผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑ เป?นผู�ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต�อไปนี้ 



๒ 
 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป* 
    (๓) เป?นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป?นประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต!องห!าม 
   (๑) เป?นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
   (๒) เป?นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ  
จิตฟDEนเฟFอนไม�สมประกอบ หรือเป?นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
   (๓) เป?นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน
ตามพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๔) เป?นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป?นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (๕) เป?นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง 
   (๖) เป?นบุคคลล�มละลาย 
   (๗) เป?นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป?นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เป?นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) เป?นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐) เป?นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๑) เป?นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน
ในหน�วยงานของรัฐ 
   ผู�ท่ีมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณา 
ยกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต�ถ�าเป?นกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการไปเกินสองป*แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๑๐) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสามป*แล�ว และต�องมิใช�เป?นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี 

 
 



๓ 
 
  ๓.๒ เป?นผู�ท่ีไม�มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุน  
 ๓.๓ เป?นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
  ทุนสําหรับศึกษาต�อระดับปริญญาโท-เอก 

                            (๑) เป?นผู�ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นป*สุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเท�าที่ผ�านมาไม�ตํ่ากว�า ๓.๐๐   
(ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ ร�อยละ ๗๕.๐๐ หรือเทียบเท�า หรือ
  (๒) เป?นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ 
และได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาในระดับปริญญาโทในภาคการศึกษาต�อจากภาคการศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
หรือเป?นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และกําลังศึกษาอยู�ในระดับ
ปริญญาโทในต�างประเทศ โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม�ตํ่ากว�า ๓.๐๐ (ในระบบการ
วัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร�อยละ ๗๕.๐๐ หรือเทียบเท�า  

  สําหรับผู�สมัครท่ีมีผลการศึกษาไม�ได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดข�างต�น แต�มีความสามารถ
ในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองท่ีดีจากอาจารย�ท่ีปรึกษา/อาจารย�ผู�เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุมการวิจัย 
ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกท่ีจะเป?นผู�พิจารณา 

  (๓) เป?นผู�มีอายุไม�เกิน ๓๕ ป*บริบูรณ� นับถึงวันท่ีปWดรับสมัคร (๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) 
  ทุนสําหรับศึกษาต�อระดับปริญญาเอก 

                            (๑) เป?นผู�ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทชั้นป*สุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ในสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเท�าท่ีผ�านมาไม�ตํ่ากว�า ๓.๕๐                  
(ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ ร�อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบเท�า หรือ 
  (๒) เป?นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ 
และได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาในระดับปริญญาเอกในภาคการศึกษาต�อจากภาคการศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 
หรือเป?นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และเป?นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ใน
ระดับปริญญาเอกในต�างประเทศ โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม�ตํ่ากว�า ๓.๕๐  
(ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร�อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบเท�า 
  สําหรับผู�สมัครท่ีมีผลการศึกษาไม�ได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดข�างต�น แต�มีความสามารถ
ในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองท่ีดีจากอาจารย�ท่ีปรึกษา/อาจารย�ผู�เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุมการวิจัย 
ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกท่ีจะเป?นผู�พิจารณา 
  (๓) เป?นผู�มีอายุไม�เกิน ๔๐ ป*บริบูรณ� นับถึงวันท่ีปWดรับสมัคร (๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) 
 ๓.๔ กรณีท่ีผู�สมัครคัดเลือกเป?นผู�รับทุนรัฐบาล ซ่ึงอยู�ระหว�างดําเนินการไปศึกษาวิชา  
ณ ต�างประเทศ ไม�มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 
 
 



๔ 
 

๔. การรับสมัครคัดเลือก 
 ๔.๑ รับสมัครต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับ
การคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได�ท่ี ฝZายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เลขท่ี ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท� ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ต�อ ๗๑๔๑๐-๗๑๔๑๖ โทรสาร  
๐-๒๕๖๔-๗๑๒๕ โดยสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครได�ท่ีเว็บไซต�ของฝZายนักเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ี http://stscholar.nstda.or.th  
 ๔.๒ การยื่นใบสมัครคัดเลือก 
  (๑) ผู�ประสงค�จะสมัครให�กรอกใบสมัครท่ี http://stscholar.nstda.or.th/scholar18 
  (๒) การส�งใบสมัคร ให�ผู�สมัครส�งใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด ด�วยตนเอง หรือทางไปรษณีย� 
ท่ีฝZายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
เลขท่ี ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๑๒๐ (ภายในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) 
   ท้ังนี้ จะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย�ต�นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู�สมัคร 
เป?นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต�าง ๆ ท่ีส�งหลังวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ จะไม�รับพิจารณา 

 ๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัคร 

  (๑) ใบสมัครพร�อมติดรูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดํา 
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ป* นับถึงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑   

  (๒) หลักฐานการศึกษา                   

   • สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พร�อมท้ังระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี จํานวนอย�างละ ๑ ชุด หากเป?นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาตรี 
ต�องใช�ใบรับรองจากสถานศึกษาว�ากําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาตรีพร�อมท้ังระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript 
of Records) ตามระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีผ�านมา 

               • สําเนาหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในต�างประเทศให�เข�าศึกษาในระดับ
ปริญญาโท (ถ�ามี) จํานวน ๑ ฉบับ ผู�สมัครท่ียังไม�มีใบตอบรับให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโท หากเป?นผู�มีสิทธิได�รับทุน 
จะต�องได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาต�อจากท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรี 

   • หนังสือรับรองสถานภาพความเป?นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีกําลังศึกษา
อยู�ในระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ กรณีท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาโท 

   • หนังสือรับรองจากอาจารย�ท่ีปรึกษา/อาจารย�ผู� เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุม 
การวิจัย จํานวน ๒ ฉบับ โดยให�ใช�แบบฟอร�มตามท่ีกําหนด  ท้ังนี้ หนังสือรับรองต�องระบุถึงความสามารถทางวิชาการ 
ศักยภาพในการศึกษาต�อและการทําวิจัย นิสัยการทํางาน ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ�ของผู�สมัครด�วย 
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(๓) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือภาษาอื่นที่ใช�ใน 
การสมัครเข�าศึกษาต�อในสถานศึกษา (ถ�ามี) 
  (๔) ประวัติส�วนตัวของผู�สมัคร (Resume) 
  (๕) เอกสารรับรองเกียรติประวัติส�วนตัว กิจกรรมทางการศึกษา/กิจกรรม
ช�วยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถ�ามี) 
  (๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) 
อย�างใดอย�างหนึ่ง และสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวนอย�างละ ๑ ชุด 
  สําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนรับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” และลงชื่อกํากับ
ไว�ด�วย 
 ๔.๔ ผู�สมัครมีสิทธิสมัครทุนได�คนละ ๑ หน�วย แต�จะให�ทุกคนมีสิทธิเลือกทุนอ่ืน 
ท่ีต�องการสํารองไว�ได�อีก ไม�เกิน ๑ หน�วย สําหรับทุนท่ีเลือกสํารองไว�จะใช�พิจารณาให�เป?นผู�รับทุนแทนในกรณี
ท่ีทุนหน�วยนั้นไม�มีผู�สมัคร หรือมีผู�ได�รับทุนไม�ครบตามจํานวน และผู�สมัครจะต�องสมัครทุนเพ่ือศึกษาใน
ประเทศท่ีผู�สมัครกําลังศึกษาอยู�เท�านั้น 
 ๔.๕ ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว�า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
ถ�าปรากฏภายหลังว�า ผู�ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว�าผู�นั้นเป?นผู�ขาดคุณสมบัติทันที 
 ๔.๖ สําหรับผู�ท่ียื่นใบสมัครคัดเลือกแล�ว จะขอเปลี่ยนหน�วยทุนท่ีสมัครไว�อีกไม�ได� 
 

๕. การแต�งตั้งกรรมการเก่ียวกับการคัดเลือก 
๕.๑ ก.พ. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล

ท่ีจัดสรรให�กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ  
๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะแต�งต้ังกรรมการประเมินความ

เหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 

และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 
 

๖. การคัดเลือกและเกณฑ%การตัดสิน 
 ๖.๑ จะใช�วิธีการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา สถานภาพการศึกษาในปDจจุบัน ผลงานวิจัย ประวัติและรายละเอียดส�วนตัวของผู�สมัคร หนังสือรับรอง 
จากอาจารย�ท่ีปรึกษา/อาจารย�ผู�เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุมการวิจัย และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๖.๒ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเป?นผู�ท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพ่ือรับทุนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ กําหนด และได�รับการพิจารณาว�าสมควร 
เป?นผู�ได�รับทุน 

 
 
 



๖ 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิได!รับทุน 
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน ทางเว็บไซต� 

http://stscholar.nstda.or.th 
 

๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย 
 ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด หรือจากแพทย�อ่ืนท่ีทางการของประเทศท่ีกําลังศึกษาอยู�รับรองโดยใช�
แบบฟอร�มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของ
คณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. ในท่ีนี้ให�ถือเป?นท่ีสุด โดยผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให�
ทบทวนแต�ประการใด 
 

๙. การทําสัญญา 
                 ๙.๑ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจะแจ�งรายชื่อผู�ได�รับทุนให�หน�วยงาน 
ต�นสังกัดทราบ เพ่ือจะได�ดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนและสัญญาคํ้าประกันการรับทุนให�กับผู�ได�รับทุนต�อไป 
โดยหน�วยงานต�นสังกัดจะจัดส�งแบบสัญญาการรับทุนให�ผู�ได�รับทุน เพ่ือนําไปจัดทําสัญญาการรับทุน   
ณ สํานักงานผู�ดูแลนักเรียนในประเทศท่ีผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาอยู� กรณีประเทศท่ีไม�มีสํานักงานผู�ดูแลนักเรียน
ให�ทําสัญญาการรับทุน ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ�ของประเทศไทยประจําประเทศท่ีผู�มีสิทธิ 
ได�รับทุนกําลังศึกษาอยู�  
                   ๙.๒ เอกสารท่ีต�องนํามาในวันทําสัญญา คือ หนังสือเดินทางของผู�ได�รับทุน บัตรประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา จํานวน ๕ ชุด 
                      ๙.๓ ให�ผู�ได�รับทุนแจ�งชื่อผู�คํ้าประกัน และท่ีอยู�ของผู�คํ้าประกันในประเทศไทยให�หน�วยงาน
ต�นสังกัดทราบ 
 

๑๐. หลักเกณฑ%ในการทําสัญญา 
    ๑๐.๑ ถ�าผู�ได�รับทุนเป?นผู�เยาว� (อายุไม�ครบ ๒๐ ป*บริบูรณ�) ต�องได�รับความยินยอมในการ

ทําสัญญารับทุนเป?นลายลักษณ�อักษรจากผู�แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด) 
หรือถ�าผู�ได�รับทุนมีคู�สมรส ต�องได�รับความยินยอมในการทําสัญญาการรับทุนเป?นลายลักษณ�อักษรจากคู�สมรส 
(ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด) 
                    ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู�คํ้าประกัน 
                            (๑)  เป?นผู�มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
                           (๒)  ต�องเป?นผู�มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ป*บริบูรณ�  
   (๓)  (ก) ผู�คํ้าประกันจะต�องเป?นบิดาหรือมารดาของผู�ได�รับทุน โดยผู�คํ้าประกัน
ไม�ต�องแสดงหลักทรัพย�ในการทําสัญญาคํ้าประกัน หรือ 
 



๗ 
 
     (ข) ในกรณีไม�สามารถจัดหาผู�คํ้าประกันตามข�อ (ก) ได� ผู�คํ้าประกันจะต�อง
เป?นพี่หรือน�องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู�ได�รับทุน โดยผู�คํ้าประกันไม�ต�องแสดงหลักทรัพย�ในการ 
ทําสัญญาคํ้าประกัน หรือ 

         (ค) ในกรณีไม�สามารถจัดหาผู�คํ้าประกันตามข�อ (ก) และ (ข) ได� ให�ส�วนราชการ
หรือหน�วยงานท่ีเป?นคู�สัญญาของผู�ได�รับทุนต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาตรวจสอบหากผลการพิจารณา
ตรวจสอบปรากฏว�า ผู�ได�รับทุนไม�มีบุคคลตาม ข�อ (ก) และ (ข) ท่ีจะมาทําสัญญาคํ้าประกัน และผู�ได�รับทุน 
มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาก็ให�ผู�ได�รับทุนทําสัญญาการรับทุนโดยไม�ต�องมีผู�คํ้าประกันได� 
   (๔)  ในวันทําสัญญาคํ้าประกัน ให�ผู�คํ้าประกันทําสัญญา ณ หน�วยงานต�นสังกัด 
โดยนําเอกสารพร�อมถ�ายสําเนา ฉบับละ ๕ ชุด ดังต�อไปนี้มาให�ครบถ�วน 
                            (๔.๑) บัตรประจําตัวประชาชน  
            (๔.๒) ทะเบียนบ�าน 
        กรณีท่ีผู�คํ้าประกันมีคู�สมรสแล�ว คู�สมรสของผู�คํ้าประกันจะต�องลงนามใน
สัญญาคํ้าประกันในวันทําสัญญาด�วย 
 

๑๑.  เง่ือนไขการรับทุน 
 ๑๑.๑ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส�งหนังสือของสถานศึกษาซ่ึงยืนยันว�าผู�มีสิทธิได�รับทุน
กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษานั้น ๆ และ/หรือหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาให�เข�าศึกษาซ่ึงระบุสาขาวิชา 
และระดับการศึกษาตามท่ีทุนกําหนด รวมท้ังวันเปWดภาคการศึกษาให�กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก�อนการทําสัญญาการรับทุน 

๑๑.๒ ผู�ได�รับทุนจะต�องทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล และสัญญาคํ้าประกันให�เสร็จเรียบร�อย 
โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจ�งการอนุมัติให�รับทุนไปยังสํานักงานผู�ดูแลนักเรียนฯ เม่ือมีการอนุมัติให�รับทุนแล�ว 
สํานักงาน ก.พ. จะเริ่มจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ดังนี้  
   (ก) ถ�าผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สํานักงาน ก.พ. จะจ�ายค�าใช�จ�าย
ต�าง ๆ หลังจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และจ�ายค�าเล�าเรียนตั้งแต�ภาคการศึกษาภาคแรก 
ในระดับปริญญาโท 

                                (ข) ถ�าผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สํานักงาน ก.พ.
จะจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ต้ังแต�ประกาศว�าเป?นผู�มีสิทธิได�รับทุนและได�ทําสัญญารับทุนกับกระทรวงวิทยาศาสตร� และ
เทคโนโลยีเรียบร�อยแล�ว และจ�ายค�าเล�าเรียนสําหรับภาคการศึกษา ท่ีผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาอยู� 
 ๑๑.๓ ผู�ได�รับทุนไม�สามารถกระทําการใด ๆ ท่ีส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศท่ีศึกษา ซ่ึงทําให�ไม�ตรงกับทุนการศึกษาท่ีได�รับ (ยกเว�นกรณีมีเหตุจําเป?น 
และกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได�ให�ความเห็นชอบแล�วเท�านั้น) 
 
 
 
 



๘ 
 

๑๒. การเพิกถอนการให!ทุน 
                           ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�ได�รับทุนหากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑๒.๑ ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. หรือ
แพทย�อ่ืนท่ีทางการของประเทศท่ีกําลังศึกษาอยู�รับรอง 
 ๑๒.๒ ไม�มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว�ากําลังศึกษาอยู� และ/หรือไม�มีหนังสือตอบรับ
ให�เข�าศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงระบุสาขาวิชา และระดับการศึกษาตามท่ีทุนกําหนด และวันเปWดภาค
การศึกษาตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๑๑.๑ 
 ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการเข�ารายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกําหนด 

๑๒.๔ เป?นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม�อยู�ในมาตรฐาน หรือไม�เหมาะสม หรือ 

ไม�ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๑๒.๕ เป?นผู�มีภาระผูกพันในการชดใช�ทุน 

๑๒.๖ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม�เข�าศึกษาต�อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา 
และประเทศตามท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัครคัดเลือก 
     ๑๒.๗ เป?นผู�ไม�มีคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๓ 
 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                         (ลงชื่อ)              พัชรภากร  เทวกุล   

              (หม�อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล)    
         รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
                       เลขาธิการ ก.พ. 

 

สําเนาถูกต�อง 
 
 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



เอกสารแนบท�าย 
 

รายละเอยีดทนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรฐั เพื่อศึกษาวชิา ณ ต$างประเทศ 

ประจาํป, ๒๕๖๑ (ทุนบคุคลทัว่ไปในต$างประเทศ) 

าปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก 
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค�การมหาชน) 

 
ทุนที ่๑ 

ตามความต�องการของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟ9สิกส�เครื่องเร$งอนุภาค (Accelerator Physics)  

เน�น ระบบแม$เหล็กสําหรับเครื่องเร$งอนุภาค 
ระดับปริญญา โท-เอก หรือ เอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 

ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟ9สิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�
พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 
 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตร� (องค�การมหาชน) 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร� (องค�การมหาชน) 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟ9สิกส�ดาราศาสตร� (Astrophysics)  
ระดับปริญญา โท-เอก หรือ เอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 

ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟ9สิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�
พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๒ 

 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย 

 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ไปศึกษาในสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 
    เน�น อาหารและโภชนาการ 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� ทางอาหารและโภชนาการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 

 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมขนส%งและโลจิสติกส� 
    เน�น การขนส%ง/ การจัดการโลจิสติกส�และโซ%อุปทาน 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ  
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 



 ๓ 

 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช 

 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เกษตรศาสตร�/ พืชศาสตร�/ พืชสวน/ พืชไร% 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ทางพืชศาสตร� ทางพืชสวน ทางพืชไร$ หรือมีวุฒิ
การศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 

ทุนที ่2 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 
   เน�น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคมท่ีทันสมัย 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
  ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และ
โทรคมนาคม หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 



 ๔ 

 

มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี
 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการข�อมูล 
   เน�น Artificial Intelligence/ Data Analytics/ Big Data 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการข�อมูล                   
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
    เน�น การพัฒนาเกมและแอพพลิเคชัน/ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย/ การออกแบบกราฟฟDก 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๕ 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร�  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 
   เน�น วิศวกรรมโครงสร�างน้ําหนักเบาในยานยนต� (Lightweight Structures) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบการผลิต 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาช%างเทคนิคคอมพิวเตอร� วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Railway Information Technology 
   เน�น เทคโนโลยีระบบราง/ วิศวกรรมระบบราง/ ระบบขนส%งทางราง 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ี
มีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๖ 

 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบงั 

 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย�  คณะวิศวกรรมศาสตร�  
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย� 
   เน�น Biosensor 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาฟDสิกส�อุตสาหกรรมและอุปกรณ�ทางการแพทย� คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย� (Biomedical Engineering) 
   เน�น Biomedical Instrumentation/ Biomechanics/ Rehabilitation Engineering 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน
ท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 



 ๗ 

 
ทุนที ่2 

ตามความต�องการของ คณะวิทยาศาสตร� พลังงานและสิ่งแวดล�อม 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Engineering Management 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ี
มีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 
 

ทุนที ่3 
ตามความต�องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร�การอาหารและโภชนาการ 
   เน�น การกําหนดอาหารท่ีเหมาะสมต%อกลุ%มคนต%างๆ 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� ทางอาหารและโภชนาการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 



 ๘ 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาการสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร�/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
   เน�น การพัฒนาโปรแกรม/ ปWญญาประดิษฐ�/ Mobile/ Internet of things 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�  สาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 

ทุนที ่2 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาการสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร� 

เน�น การพัฒนาโปรแกรม/ การพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ%/ ปWญญาประดิษฐ�/     
Internet of things 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�  สาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 



 ๙ 

 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�
พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 

มหาวทิยาลัยมหดิล 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร� (Computer Science) 
   เน�น Data Science/ Big Data/ Data Analytics/ Artificial Intelligence/ 
   Machine Learning 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๑๐ 

 

ทุนที ่2 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ\า คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ\า 
   เน�น Battery 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  ทางวิศวกรรมไฟฟZา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

ทุนที ่3 
ตามความต�องการของ กลุ%มสาขาวิชาโลจิสติกส�และระบบขนส%งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร� 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ\า 
   เน�น Railway Signalling and Telecommunications 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟZา  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๑๑ 

 

มหาวทิยาลัยแม$โจ� 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ มหาวิทยาลัยแม%โจ� 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Biomedical Engineering 
   เน�น ชีวเคมีในสัตว� 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ทางสัตวศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�
พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก$น 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering 
   เน�น Sustainable Chemical Engineering 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�
พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๑๒ 

 
ทุนที ่2 

ตามความต�องการของ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล�อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก%น 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Environmental Health/ Occupational Health and Safety 
   เน�น Air Pollution and Health/ Chemical Safety 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� ทางอนามัยสิ่งแวดล�อม ทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อใน
สาขาวิชาท่ีกําหนด 

 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาทรัพยากรเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ไปศึกษาในสาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการฟาร�ม 
   เน�น ฟาร�มพืช/ ฟาร�มสัตว�/ ประมง 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ
ศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 



 ๑๓ 

 

มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
   เน�น Biomedical Engineering, Next-Generation Auto 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร� 
 

ทุนที ่๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ% 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 
   เน�น วิศวกรรมด�านการดําเนินงานและวางแผนระบบราง  
                               (Railway Operation and Planning Engineering) 
ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 

ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุIน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต$อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

……………………. 


