
 

 

                                                        
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
รืไอง  รับสมัครคัดลือกบุคคล฿นตางประทศพืไอรับทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม  หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๎๑๒๏ 

                                                 ------------------------------ 
 

ดຌวยสำนักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม               
จะดำนินการคัดลือกบุคคล฿นตางประทศพืไอรับทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงาน
ของรัฐ ประจำป ๎๑๒๏ ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ ิ๕ี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ
พลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครคัดลือก 
พรຌอมทัๅงกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 

ํ. จำนวนทุนทีไรับสมัคร  จำนวน  ๐๏  ทุน 
       ิรายละอียดตามอกสารนบทຌายี 

๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

 ๎.ํ  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง 
กรม หรือหนวยงานของรัฐทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม กำหนด ปຓนระยะวลา
เมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุน
ตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุน
ทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย 

๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครขຌารับการคัดลือก 

                           ผูຌมีสิทธิสมัครขຌารับการคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ๏.ํ ปຓนผูຌทีไมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังตอเปนีๅ 
 

 

 

 

ิสำนาี 



๎ 

 

ก. คุณสมบัติทัไวเป 

       (ํ) มีสัญชาติเทย 

    (๎) มีอายุเมตไำกวาสิบปดป 
    (๏) ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงปຓนประมุขดຌวยความบริสุทธิ์฿จ 

ข. ลักษณะตຌองหຌาม 

   (ํ) ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง 
   (๎) ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริต หรือ  
จิตฟัດนฟือนเมสมประกอบ หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 
   (๏) ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน
ตามพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอืไน 
   (๐) ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 
   (๑) ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง
หรือจຌาหนຌาทีไพรรคการมือง 
   (๒) ปຓนบุคคลลຌมละลาย 
   (๓) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
   (๔) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก  ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอืไนของรัฐ 
   (๕) ปຓนผูຌ คยถูกลงทษ฿หຌออก  หรือปลดออก  พราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินีๅ  หรือตามกฎหมายอืไน  
   (ํ์) ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ 
หรือตามกฎหมายอืไน 
   (ํํ) ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน
฿นหนวยงานของรัฐ 
   ผูຌทีไมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) ิํ ์) หรือ (ํ ํ) ก.พ. อาจพิจารณา 
ยกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเปกินสามปลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๏ 

 

  ๏.๎ ปຓนผูຌทีไเมมีภาระผกูพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน  
 ๏.๏ ปຓนผูຌทีไมีคุณสมบัติฉพาะ ดังนีๅ 
  ทุนสำหรับศึกษาตอระดับปริญญาท-อก 

                            ิํี ปຓนผูຌทีไกำลังศึกษา฿นระดับปริญญาตรีชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
฿นสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ ละมีผลการศึกษาฉลีไยตลอดหลักสูตรทาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์   
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือ รຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบทา หรือ 

  ิ๎) ปຓนผูຌทีไสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ 
ละเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นภาคการศึกษาตอจากภาคการศึกษาทีไสำรใจปริญญาตรี 
หรือปຓนผูຌทีไสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ ละกำลังศึกษาอยู฿นระดับ
ปริญญาท฿นตางประทศ ดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉลีไยตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ ิ฿นระบบ 

การวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบทา 

   สำหรับผูຌสมัครทีไมีผลการศึกษาเมเดຌตามกณฑ์ทีไกำหนดขຌางตຌน ตมี
ความสามารถ฿นการทำงานวิจัย ละมีหนังสือรับรองทีไดีจากอาจารย์ทีไปรึกษา/อาจารย์ผูຌคยสอน/อาจารย์  
ผูຌควบคุมการวิจัย ฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน
รัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

ละนวัตกรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ทีไจะปຓนผูຌพิจารณา 

  ิ๏) ปຓนผูຌมีอายุเมกิน ๏๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร วิันทีไ ํ ๑ กันยายน ๎๑๒๏  ี

  ทุนสำหรับศึกษาตอระดับปริญญาอก 

                            ิํี ปຓนผูຌทีไกำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาท 
฿นสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ ละมีผลการศึกษาฉลีไยตลอดหลักสูตรทาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.๑์                      
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือ รຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบทา หรือ 

  ิ๎) ปຓนผูຌทีไสำรใจการศึกษาระดับปริญญาทจากสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ 
ละเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา฿นระดับปริญญาอก฿นภาคการศึกษาตอจากภาคการศึกษาทีไสำรใจปริญญาท 
หรือปຓนผูຌทีไสำรใจการศึกษาระดับปริญญาทจากสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ ละปຓนผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿น
ระดับปริญญาอก฿นตางประทศ ดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาทฉลีไยตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.๑์  
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือรຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบทา 
   สำห รับ ผูຌ ส มั ค รทีไ มี ผ ลการศึ กษ าเม เดຌ ต าม กณ ฑ์ ทีไ ก ำห น ดขຌ างตຌ น                                 
ตมีความสามารถ฿นการทำงานวิจัย ละมีหนังสือรับรองทีไดีจากอาจารย์ทีไปรึกษา/อาจารย์ผูຌคยสอน/อาจารย์
ผูຌควบคุมการวิจัย ฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ ทีไจะปຓนผูຌพิจารณา 
  ิ๏) ปຓนผูຌมีอายุเมกิน ๐  ์ปบริบูรณ์ นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร วิันทีไ ํ ๑ กันยายน ๎๑๒๏  ี

 ๏.๐ กรณีทีไผูຌสมัครคัดลือกปຓนผูຌรับทุนรัฐบาล ซึไงอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา  
ณ ตางประทศ เมมีสิทธิสมัครคัดลือก฿นครัๅงนีๅ 
 

 

 

 



๐ 

 

๐. การรับสมัครคัดลือก 

 ๐.ํ รับสมัครตัๅงตบัดนีๅ จนถึงวันทีไ ํ๑ กันยายน ๎๑๒๏ ดยผูຌประสงค์จะสมัครขຌารับ
การคัดลือกสอบถามรายละอียดเดຌทีไ ฝ่ายนักรียนทุนรัฐบาลดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  ลขทีไ ํํํ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประทศเทย ถนนพหลยธิน ตำบลคลองหนึไง อำภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ํ๎ํ๎์ 
ทรศัพท์ ์-๎๑๒๐-๓์์์ ตอ ๓ํ๐ํ์-๓ํ๐ํ๒ ทรสาร ์-๎๑๒๐-๓ํ๎๑ ดยสามารถดูรายละอียดกีไยวกับ 

การรับสมัครเดຌทีไวใบเซต์ ของฝ่ายนักรียนทุนดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไ http://stscholar.nstda.or.th  
 ๐.๎ การยืไน฿บสมัครคัดลือก 
  ิํี ผูຌประสงค์จะสมัคร฿หຌกรอก฿บสมัครทีไ http://stscholar.nstda.or.th/scholar20โเ 
  ิ๎ี การสง฿บสมัคร ฿หຌผูຌสมัครสง฿บสมัคร จำนวน ํ ชุด ดຌวยตนอง หรือทางเปรษณีย์ 
มายังฝ่ายนักรียนทุนรัฐบาลดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  ลขทีไ ํํํ อุทยานวิทยาศาสตร์ประทศเทย 
ถนนพหลยธิน ตำบลคลองหนึไง อำภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ํ๎ํ๎์ ภาย฿นวันทีไ ํ๑ กันยายน ๎๑๒๏ 
   ทัๅงนีๅ จะถือวันทีไทีไทำการเปรษณีย์ตຌนทาง ประทับตรารับจดหมายของผูຌสมัคร 
ปຓนสำคัญ สำหรับ฿บสมัคร อกสาร หลักฐานตาง โ ทีไสงหลังวันทีไ ํ๑ กันยายน ๎๑๒๏ จะเมรับพิจารณา 

 ๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไนพรຌอม฿บสมัคร 

  ิํี ฿บสมัครพรຌอมติดรูปถายหนຌาตรงเมสวมหมวก ละเมสวมวนตาดำ 

ขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว จำนวน ํ รูป ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันทีไ ํ๑ กันยายน ๎๑๒๏ 

  ิ๎ี หลักฐานการศึกษา  
   • สำนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พรຌอมทัๅงระบียนสดงผลการรียน 
ิTranscript of Recordsี ฿นระดับปริญญาตรี จำนวนอยางละ ํ ชุด หากปຓนผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี 
ตຌอง฿ชຌ฿บรับรองจากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยู ฿นระดับปริญญาตรีพรຌอมทัๅงระบียนสดงผลการรียน 
ิTranscript of Recordsี ตามระยะวลา฿นการศึกษา฿นระดับปริญญาตรีทีไผานมา 

               • สำนาหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา฿นตางประทศ฿หຌขຌาศึกษา฿นระดับ
ปริญญาท ิถຌามีี จำนวน ํ ฉบับ ผูຌสมัครทีไยังเมมี฿บตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาท หากปຓนผูຌมสีิทธิเดຌรับทุน 
จะตຌองเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาท ฿นภาคการศึกษาตอจากทีไสำรใจระดับปริญญาตรี 
   • หนังสือรับรองสถานภาพความปຓนนักศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไกำลัง
ศึกษาอยู฿นระดับปริญญาท จำนวน ํ ฉบับ กรณีทีไกำลังศึกษาอยู฿นระดับปริญญาท 

   • หนังสือรับรองจากอาจารย์ทีไปรึกษา/อาจารย์ผูຌคยสอน/อาจารย์ผูຌควบคุม 

การวิจัย จำนวน ๎ ฉบับ ดย฿หຌ฿ชຌบบฟอร์มตามทีไกำหนด  ทัๅงนีๅ หนังสือรับรองตຌองระบุถึงความสามารถทางวิชาการ 
ศักยภาพ฿นการศึกษาตอละการทำวิจัย นิสัยการทำงาน ความประพฤติละมนุษยสัมพันธ์ของผูຌสมัครดຌวย 



๑ 

 

ิ๏ี สำนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือภาษาอืไนทีไ฿ชຌ฿น 

การสมัครขຌาศึกษาตอ฿นสถานศึกษา ิถຌามีี 
  ิ๐ี ประวัติสวนตัวของผูຌสมัคร ิResume) 
  ิ๑ี อกสารรับรองกียรติประวัติสวนตัว กิจกรรมทางการศึกษา/กิจกรรม
ชวยหลือสังคม ความสามารถพิศษ ิถຌามีี 
  ิ๒ี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาหนังสือดินทางเทย ิPassportี 
อยาง฿ดอยางหนึไง ละสำนาทะบียนบຌาน จำนวนอยางละ ํ ชุด 

  สำนาหลักฐานทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครขียนรับรองวา สำนาถูกตຌอง  ละลงชืไอกำกับเวຌดຌวย 

 ๐.๐ ผูຌสมัครมีสิทธิสมัครทุนเดຌคนละ ํ หนวย ตจะ฿หຌทุกคนมีสิทธิลือกทุนอืไน 

ทีไตຌองการสำรองเวຌเดຌอีก เมกิน ํ หนวย สำหรับทุนทีไลือกสำรองเวຌจะ฿ชຌพิจารณา฿หຌปຓนผูຌรับทุนทน฿นกรณีทีไ
ทุนหนวยนัๅนเมมีผูຌสมัคร หรือมีผูຌเดຌรับทุนเมครบตามจำนวน ละผูຌสมัครจะตຌองสมัครทุนพืไอศึกษา฿นประทศ
ทีไผูຌสมัครกำลังศึกษาอยูทานัๅน 

 ๐.๑ ผูຌสมัครจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนอง วามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
ถຌาปรากฏภายหลังวา ผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูຌนัๅนปຓนผูຌขาดคุณสมบัติทันที 
 ๐.๒ สำหรับผูຌทีไยืไน฿บสมัครคัดลือกลຌว จะขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครเวຌอีกเมเดຌ 
 

๑. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการคัดลือก 

๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล
ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

๑.๎ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการประมิน 

ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

๒. การคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

 ๒.ํ จะ฿ชຌวิธีการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา สถานภาพการศึกษา฿นปัจจุบัน ผลงานวิจัย ประวัติละรายละอียดสวนตัวของผูຌสมัคร หนังสือรับรอง 
จากอาจารย์ทีไปรึกษา/อาจารย์ผูຌคยสอน/อาจารย์ผูຌควบคุมการวิจัย ละอืไน โ ตามความหมาะสม 
 ๒.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองปຓนผูຌทีไผานกณฑ์การประมินความหมาะสมของบุคคล
พืไอรับทุนตามทีไคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ กำหนด ละเดຌรับการพิจารณาวาสมควร 
ปຓนผูຌเดຌรับทุน 

๓. การประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  จะประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทางวใบเซต์ http://stscholar.nstda.or.th 

 
 

http://stscholar.nstda.or.th/


๒ 

 

๔. การตรวจสุขภาพละอนามัย 

 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไกำหนด หรือจากพทย์อืไนทีไทางการของประทศทีไกำลังศึกษาอยูรับรอง  

ดย฿ชຌบบฟอร์มการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ผลการตรวจสุขภาพ 

ละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ฿นทีไนีๅ฿หຌถือปຓนทีไสุด ดยผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัย
จะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

๕. การทำสัญญา 

                 ๕.ํ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม จะจຌงรายชืไอผูຌเดຌรับทุน
฿หຌหนวยงานตຌนสังกัดทราบ พืไอจะเดຌดำนินการจัดทำสัญญาการรับทุนละสัญญาคๅำประกันการรับทุน฿หຌกับ     
ผูຌเดຌรับทุนตอเป ดยหนวยงานตຌนสังกัดจะจัดสงบบสัญญาการรับทุน฿หຌผูຌเดຌรับทุน พืไอนำเปจัดทำสัญญา 
การรับทุน ณ สำนักงานผูຌดูลนักรียน฿นประทศทีไผูຌเดຌรับทุนกำลังศึกษาอยู กรณีประทศทีไเมมีสำนักงาน
ผูຌดูลนักรียน฿หຌทำสัญญาการรับทุน ณ สถานอกอัครราชทูต สถานกงสุล฿หญของประทศเทยประจำประทศ
ทีไผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกำลังศึกษาอยู  
                   ๕.๎ อกสารทีไตຌองนำมา฿นวันทำสัญญา คือ หนังสือดินทางของผูຌเดຌรับทุน บัตรประจำตัว
ประชาชน ทะบียนบຌาน พรຌอมสำนา จำนวนอยางละ  ๑ ชุด 
                      ๕.๏ ฿หຌผูຌเดຌรับทุนจຌงชืไอผูຌคๅำประกัน ละทีไอยูของผูຌคๅำประกัน฿นประทศเทย฿หຌหนวยงาน
ตຌนสังกัดทราบ 

ํ์. หลักกณฑ์฿นการทำสัญญา 
    ํ์.ํ ถຌาผูຌเดຌรับทุนปຓนผูຌยาว์ ิอายุเมครบ ๎์ ปบริบูรณ์ี ตຌองเดຌรับความยินยอม฿นการ 

ทำสัญญารับทุนปຓนลายลักษณ์อักษรจากผูຌทนดยชอบธรรมตามกฎหมาย ิตามบบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนดี 
หรือถຌาผูຌเดຌรับทุนมีคูสมรส ตຌองเดຌรับความยินยอม฿นการทำสัญญาการรับทุนปຓนลายลักษณ์อักษรจากคูสมรส 
ิตามบบทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนดี 
                    ํ์.๎ คุณสมบัติของผูຌคๅำประกัน 

                            ิํี  ปຓนผูຌมีสัญชาติเทย ละมีภูมิลำนา฿นประทศเทย 

                           ิ๎ี  ตຌองปຓนผูຌมีอายุเมตไำกวา ๎์ ปบริบูรณ์  
   ิ๏ี  ิกี ผูຌคๅำประกันจะตຌองปຓนบิดาหรือมารดาของผูຌเดຌรับทุน ดยผูຌคๅำประกัน
เมตຌองสดงหลักทรัพย์฿นการทำสัญญาคๅำประกัน หรือ 
     (ข) ฿นกรณีเมสามารถจัดหาผูຌคๅำประกันตามขຌอ (ก) เดຌ ผูຌคๅำประกันจะตຌอง
ปຓนพีไหรือนຌองรวมบิดาหรือมารดาดียวกันกับผูຌเดຌรับทุน ดยผูຌคๅำประกันเมตຌองสดงหลักทรัพย์฿นการทำสัญญา
คๅำประกัน หรือ 
 



๓ 

 

         (ค) ฿นกรณีเมสามารถจัดหาผูຌคๅำประกันตามขຌอ (ก) ละ (ข) เดຌ ฿หຌสวนราชการ
หรือหนวยงานทีไปຓนคูสัญญาของผูຌเดຌรับทุนตัๅงคณะกรรมการขึๅนพืไอพิจารณาตรวจสอบหากผลการพิจารณา
ตรวจสอบปรากฏวา ผูຌเดຌรับทุนเมมีบุคคลตาม ขຌอ (ก) ละ (ข) ทีไจะมาทำสัญญาคๅำประกัน ละผูຌเดຌรับทุน 

มีศักยภาพสูงยิไง฿นการศึกษากใ฿หຌผูຌเดຌรับทุนทำสัญญาการรับทุนดยเมตຌองมีผูຌคๅำประกันเดຌ 
   ิ๐ี  ฿นวันทำสัญญาคๅำประกัน ฿หຌผูຌคๅำประกันทำสัญญา ณ หนวยงานตຌนสังกัด 
ดยนำอกสารพรຌอมถายสำนา ฉบับละ ๑ ชุด ดังตอเปนีๅมา฿หຌครบถຌวน 

                            ิ๐.ํี บัตรประจำตัวประชาชน  
            ิ๐.๎ี ทะบียนบຌาน 

        กรณีทีไผูຌคๅำประกันมีคูสมรสลຌว คูสมรสของผูຌคๅำประกันจะตຌองลงนาม 

฿นสัญญาคๅำประกัน฿นวันทำสัญญาดຌวย 

ํํ.  งืไอนเขการรับทุน 

ํํ.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหนังสือของสถานศึกษาซึไงยืนยันวาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
กำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษานัๅน โ ละ/หรือหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา฿หຌขຌาศึกษาซึไงระบุสาขาวิชา 

ละระดับการศึกษาตามทีไทุนกำหนด รวมทัๅงวันปຂดภาคการศึกษา฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวัตกรรม ตรวจสอบอีกครัๅงหนึไงกอนการทำสัญญาการรับทุน 

ํํ.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล ละสัญญาคๅำประกัน฿หຌสรใจ
รียบรຌอย ดยสำนักงาน ก.พ. จะจຌงการอนุมัติ฿หຌรับทุนเปยังสำนักงานผูຌดูลนักรียนฯ มืไอมีการอนุมัติ฿หຌรับทุนลຌว 
สำนักงาน ก.พ. จะริไมจายคา฿ชຌจายตาง โ ดังนีๅ  
   ิก  ีถຌาผูຌเดຌรับทุนกำลังศึกษา฿นระดับปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. จะจายคา฿ชຌจายตาง โ 
หลังจากวันทีไสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี ละจายคาลารียนตัๅงตภาคการศึกษาภาครก  ฿นระดับ
ปริญญาท 

                                ิขี ถຌาผูຌเดຌรับทุนกำลังศึกษา฿นระดับปริญญาท หรือปริญญาอก สำนักงาน ก.พ.
จะจายคา฿ชຌจายตาง โ ตัๅงตประกาศวาปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนละเดຌทำสัญญารับทุนกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  รียบรຌอยลຌว ละจายคาลารียนสำหรับภาคการศึกษา ทีไผูຌเดຌรับทุนกำลัง
ศึกษาอยู  
 ํํ.๏ ผูຌเดຌรับทุนเมสามารถกระทำการ฿ด โ ทีไสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นรืไองของ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาละประทศทีไศึกษา ซึไงทำ฿หຌเมตรงกับทุนการศึกษาทีไเดຌรับ ิยกวຌนกรณีมีหตุจำปຓน 
ละกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรมเดຌ฿หຌความหในชอบลຌวทานัๅนี 

ํ๎. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                           ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุนหากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
ํ๎.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. หรือ

พทย์อืไนทีไทางการของประทศทีไกำลังศึกษาอยูรับรอง 



๔ 

 

 ํ๎.๎ เมมีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาวากำลังศึกษาอยู ละ/หรือเมมีหนังสือตอบรับ
฿หຌขຌาศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซึไงระบุสาขาวิชา ละระดับการศึกษาตามทีไทุนกำหนด ละวันปຂดภาค
การศึกษาตามทีไระบเุวຌ฿นขຌอ ํํ.ํ 
 ํ๎.๏ หลีกลีไยง ละลยการขຌารายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมกำหนด 

ํ๎.๐ ปຓนผู ຌมีความประพฤติสื ไอมสีย  หรือเม่อยู่฿นมาตรฐาน หรือเม่หมาะสม 
หรือเม่ประพฤติตนตามนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
 ํ๎.๑ ปຓนผูຌมีภาระผูกพัน฿นการชด฿ชຌทุน 

ํ๎.๒ หลีกลีไยงหรือพยายามหลีกลีไยงเมขຌาศึกษาตอ฿นระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา 
ละประทศตามทีไเดຌจຌงเวຌ฿น฿บสมคัรคัดลือก 
     ํ๎.๓ ปຓนผูຌเมมีคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตามทีไระบุเวຌ฿นขຌอ ๏ 
 

 

      ประกาศ ณ วันทีไ  ํ๏  สิงหาคม  พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 
                           (ลงชืไอี      ศรสีมร  กสิศลิป ์

   

                    ินางศรีสมร กสิศิลป์ี    
                 รองลขาธิการ ก.พ.  
                                                ปฏิบัติราชการทน  ลขาธิการ ก.พ. 

 

สำนาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



อกสารนบทຌาย 

 

รายละอียดทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

         ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ พื่อศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 

ประจำปี ๎๑๒๏ ิทุนบุคคลทั่วเป฿นตางประทศี 
าปริญญาท-อก  ละ 

ปริญญาอก 

สำนักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศ ิองค์การมหาชนี 
 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สำนักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศ ิองค์การมหาชนี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Space Science 

   Earth Space Interactions ฿นชัๅนบรรยากาศลก ิAtmosphere) 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบิน
ละอวกาศ ทางวิศวกรรมการบิน หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชา 

ทีไกำหนด 

 

 



 ๎ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์ / สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ 

    คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา Information Technology / Information Systems / Information and Security / 

   Data Science / Applied Mathematics and Statistics 

ระดับปรญิญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ ทางการจัดการ
สารสนทศ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์ ิTeaching Mathematics) / คณิตศาสตร์ศึกษา 

    (Mathematics Education) 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตร์ ทางการสอนคณิตศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 
 



 ๏ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมยธา คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

   นຌน การบำบัดนๅำสีย 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม ทางทคนลยี
สิไงวดลຌอม หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

 

ทุนที่ โ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
    นຌน Software Defined Radios (SDR) 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมเฟฟງากำลัง  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 
 

 



 ๐ 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

 

ทุนที ่๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 

   นຌน อุตสาหกรรมอัตนมัติ 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมการผลิต หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

ทุนที่ ๎ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
   นຌน อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมการผลิต   
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 



 ๑ 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
     มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา นานทคนลยี 
    นຌน Advanced Nanomaterials-by-Design / Advanced Fabricated Nanosystems 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางวัสดุศาสตร์ 
ทางทคนลยีว ัสดุ ทางคมีชิงฟิส ิกส์ ทางฟิส ิกส์ช ิงคมี  หรือมีว ุฒ ิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 

พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

                                              มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาการพทย์ผนเทย คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
       มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา การพทย์ผนเทย 

   นຌน การดูลผูຌสูงอายุ 
ระดบัปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาการพทย์ผนเทย ทางการพทย์ผนเทย ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 

 

 



 ๒ 

 

 

ทุนที่ โ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมครืไองกล 

   นຌน วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 
 

ทุนที ่๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมหุนยนต์ หรือวิศวกรรมระบบอัตนมัติ 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางทคนลยีวิศวกรรมวัดคุมละอัตนมัติ  
ทางวิศวกรรมระบบควบคุม  ทางวิทยาการหุนยนต์ละระบบอัตนมัติ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

 

 



 ๓ 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา นานทคนลยี 
   นຌน Advance Nanomaterials-by-Design 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางวัสดุศาสตร์ 
ทางคมีชิงฟิสิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
   นຌน หุนยนต์พืไออุตสาหกรรม 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 



 ๔ 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาอุตสาหกรรมกษตร คณะกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา นานทคนลยี (Nanotechnology) 

   นຌน Advanced Nanomaterials-by-Design 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

มหาวิทยาลัยมฟ้าหลวง 
 

ทุนที ่๑ 

 

ตามความตຌองการของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง  
เปศึกษา฿นสาขาวิชา ชีวสารสนทศศาสตร์ ิBioinformatics) 

   นຌน Data Mining จากฐานขຌอมูลขนาด฿หญ 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางชีววิทยา หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

 



 ๕ 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาการสารสนทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา ทคนลยีสารสนทศ 

   นຌน Internet of Things / Artiicial Intelligence (AI) / Big Data 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  ทางการพัฒนาระบบสารสนทศ  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี 
 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา อาชีวอนามัยละความปลอดภัย / วิศวกรรมความปลอดภัย 

   นຌน นวัตกรรมความปลอดภัย / ความปลอดภัยกีไยวกับหุนยนต์ ขนสง ลจิสติกส์  
                 หรือการป้องกันระงับอัคคีภัย ละหตุฉุกฉิน 

ระดบัปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ทางทคนลยีความปลอดภัยละอาชีวอนามัย   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 



 ํ์ 

 

 

มหาวิทยาลัยนรศวร 
 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาอุตสาหกรรมกษตร คณะกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

   มหาวิทยาลัยนรศวร 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Gastronomic Science / Nutrition Science / Industrial Management 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี  หรือท สาขาวิชากษตรศาสตร์  ทางวิทยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ                             
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารละการจัดการ  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 
 

ทุนที่ โ 

 

ตามความตຌองการของ วิทยาลัยพลังงานทดทนละสมาร์ตกริดทคนลยี 
   มหาวิทยาลัยนรศวร 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
   นຌน Artiicial Intelligence (AI) / Big Data Technology 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์   
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์ ทางการประมวลผลขຌอมูลดຌวยครืไองคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 



 ํํ 

 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ทุนที่ ๑ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Biochemical Science and Technology in Animal Production 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางสัตวศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

ทุนที ่โ 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร 

   นຌน การออกบบละการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพืไอสุขภาพหรือภชนภสัชศาสตร์  
         ิFunctional or Nutraceutical Food Products) 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร ทางอาหาร
ละภชนาการ  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ํ๎ 

 
 

ทุนพื่อสนับสนุน  
ขตนวัตกรรมระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก 

The Eastern Economic Corridor of Innovation  ิEECi) 

 

ทุนที ่๑ 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมละทคนลยีชีวภาพหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Systemic Design of Greenhouse Production System 

   นຌน Greenhouse Climate Control / Environmental and Crop Production 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิต ิ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

ทุนที่ โ 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Chemical Engineering 

   นຌน Pretreatment / Fractionation / Upgrading of Lignocellulosic Biomass 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 



 ํ๏ 

 
 
 

ทุนที่ 3 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร ิFood Science and Technology) 

   นຌน วิศวกรรมอาหาร ิFood Engineering) 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางทคนลยีอาหาร 
ทางอาหารละภชนาการ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 
 

ทุนที่ 4 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Electrical / Computer / Mechatronics / Mechanical Engineering / 

Physics / Material Science 

   นຌน Computer Vision for Industrial Manufacturing/Material Processing 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 
 
 
 
 
 



 ํ๐ 

 
 

ทุนที ่5 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Mechanical Engineering / Industrial Engineering / Industrial Design  

   นຌน Design for Innovation 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมการผลิต   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 
 

ทุนที ่6 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Material Science and Engineering / Chemical Engineering 

   นຌน Bio-Based Fiber Processing 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครอืรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางทคนลยีวัสดุ ทางทคนลยีวัสดุละการผลิต  
หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 



 ํ๑ 

 
 

ทุนที ่7 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Mechanical Engineering 

   นຌน Multi Scale / Multi Phase Computational Modeling for  

   Hierarchical / Bio-inspired Functional Polymeric Material 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมการผลิต   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 
 

ทุนที ่8 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Material Science and Engineering / Chemical Engineering 

   นຌน Natural Fiber Preparation & Modification for Bio-based Composites 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางทคนลยีวัสดุ ทางทคนลยีวัสดุละการผลิต 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 
 



 ํ๒ 

 

 

ทุนที ่9 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์วิจัยทคนลยีระบบรางละการขนสงสมัย฿หม 
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมเฟฟ้า / วิศวกรรมครืไองกล / วิศวกรรมยานยนต์ / วิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
   นຌน Autonomous Vehicles 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 
 

ทุนที ่แเ 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์วิจัยทคนลยีระบบรางละการขนสงสมัย฿หม 
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การขຌอมูล 

นຌน Data Analytics / Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning /  

Deep Learning 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรฐักาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาคอมพิวตอร์  ทางคอมพิวตอร์ ทางการสืไอสารขຌอมูลละครือขาย 
ทางการประมวลผลขຌอมูลดຌวยครืไองคอมพิวตอร์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 



 ํ๓ 

 

 

ทุนที ่แแ 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์หงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Engineering 

นຌน 3D Modeling / Augmented/ Virtual Reality / Machine Learning / 

Artificial Intelligence (AI) / EDGE Computing / Mobile Application Interface / 

Communication Protocol 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  ทางเฟฟງาสืไอสาร 
ละอิลใกทรอนิกส ์ หรือมีวุฒิการศกึษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

ทุนที ่แโ 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์หงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Computer Science / Computer Engineering / Mechanical Engineering / 

Electrical Engineering 

   นຌน IOT Security 

ระดับปริญญา  ท 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  ทางวิศวกรรมเฟฟງ า                               
ทางวิศวกรรมครืไองกล  สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 



 ํ๔ 

 
 

ทุนที ่แ3 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์หงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Computer Science / Computer Engineering 

นຌน Machine Vision / Robotics 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์       
ทางวิศวกรรมทรคมนาคมละอิลใกทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 

 

ทุนที ่แ4 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์หงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Computer Science / Computer Engineering / Mechanical Engineering / 

Electrical Engineering 

นຌน Physical Modeling / System Modeling / Machine Learning /  

Artificial Intelligence (AI) / Control 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางทคนลยีวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรม
ทรคมนาคมละอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 



 ํ๕ 

 
 

ทุนที ่แ5 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์หงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Industrial Engineering / Systems Engineering 

นຌน Practical Logistics & Operations Research / Manufacturing Systems 

and Optimizations / Supply Chain Management 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

ทุนที่ แ6 
 

ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์หงชาติ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ิIndustrial Engineering) หรือวิศวกรรมการผลิต 
ิManufacturing Engineering) 

นຌน Modern Manufacturing Processes / Integrated Manufacturing Systems / 

Computer Integrated Manufacturing / Flexible Manufacturing System 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ     
ทางวิศวกรรมการผลิต  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 



 ๎์ 

 
 

ทุนที่ แ7 

 

ตามความตຌองการของ สายงานกิจการพิศษ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา Technology and Innovation Management 

นຌน Innovation Cluster Development in Automation / Robotics / 

Intelligence / Biofuel and Biochemical 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
 
 

ทุนที่ แ8 

 

ตามความตຌองการของ สายงานกิจการพิศษ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

นຌน ทรัพย์สินทางปัญญาดຌานทคนลยีชีวภาพ หรือ การวิคราะห์มูลคา 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
สาธารณรัฐสิงคปร์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชา 
ทีไกำหนด 

 



 ๎ํ 

 
 

ทุนที่ แ9 

 

ตามความตຌองการของ สายงานกิจการพิศษ ิEECi) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา กฎหมายทคนลยีชีวภาพ 

   นຌน กฎหมายทคนลยีชีวภาพ 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาวิชานิติศาสตร์    
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชา 
ทีไกำหนด 

 

 

ทุนที่ โเ 

 

ตามความตຌองการของ ศูนย์วิจัยทคนลยีสิไงอำนวยความสะดวกละครืไองมือพทย์ ิA-MEDี  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมเฟฟ้า / คอมพิวตอร์ / วิศวกรรมชีวการพทย์ 
   นຌน การประยุกต์฿ชຌ Artiicial Intelligence ิAI) ฿นการดูลผูຌสูงอายุ 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมชีวการพทย์
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางคอมพิวตอร์ ทางทคนลยีคอมพิวตอร์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

https://www.facebook.com/A.MED.nstda/?__cft__%5b0%5d=AZXuTdwZSqgIQDc1wXtWeJzpRQHxThTxyghT8feOXNxlESrEEA1-5A5v6wFQTj2dc-8-05Ve9OtXF-ip5maDPoeAm5qC7GtRio2gx3cVoTrECHb0KNY4Rn3wdoYp4-kdxAATSJskaEmbWYuKL2jhR2qJ67gVsDp0q1pHy8YvNsA3oA&__tn__=-UC%2CP-R


 ๎๎ 

 

 

ทุนที่ โแ 

 

ตามความตຌองการของ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์การมหาชนี ิEECi) 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา Archaeology / Paleoethology / Geology 

   นຌน การประยุกต์฿ชຌครืไองมือทำ Physical / Chemical Characterization 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

 

 

ทุนที่ โโ 

 

ตามความตຌองการของ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์การมหาชนี ิEECi) 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา Physics / Geophysics หรือ Electrical Engineering 

   นຌน การประยุกต์฿ชຌสงซินครตรอนหรือครืไองมือทำ Physical Characterization 

ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี สหพันธรัฐรัสซีย สาธารณรัฐอินดีย  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรี หรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
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