
 
 

 
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
รืไอง  รับสมัครคัดลือกบุคคล฿นตางประทศพืไอรับทุนรัฐบาลทีไจัดสรร฿หຌ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ตามความตຌองการของกระทรวง กรม 

หรือหนวยงานของรัฐ ประจ าปี ๎๑๑๔ 

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

ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. รวมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีจะด ำนินกำรคัดลือกบุคคล
฿นตำงประทศพ่ือรับทุนรัฐบำลที่จัดสรร฿หຌกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง 
กรม หรือหนวยงำนของรัฐ ประจ ำป ๎๑๑๔ ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ ิ๕ี หงพระรำชบัญญัติ 
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศ  
รับสมัครคัดลือก พรຌอมทัๅงก ำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพื่อรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

ํ. จ านวนทุนทีไรับสมัคร  จ ำนวน  ๎๑  ทุน 

       ิรำยละอียดตำมอกสำรนบทຌำยี 
  

๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

 ๎.ํ  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำร หรือปฏิบัติงำนของทำงรำชกำร฿นกระทรวง 
กรม หรือหนวยงำนของรัฐที่กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีก ำหนด ปຓนระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำ               
ของระยะวลำที่เดຌรับทุน 

  ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรชด฿ชຌทุน
ตำมสัญญำที่เดຌท ำเวຌกับกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนที่เดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน 

ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย 
 

๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครขຌารับการคัดลือก 

 ผูຌมีสิทธิสมัครขຌำรับกำรคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ๏.ํ ปຓนผูຌที่มีคุณสมบัติทั่วเปละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ หงพระรำชบัญญัติ 
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังตอเปนีๅ 

 

ิส ำนำี 



๎ 

 
ก. คุณสมบัติทัไวเป 

       (ํ) มีสัญชำติเทย 

    (๎) มีอำยุเมต่ ำกวำสิบปดป 
    (๏) ปຓนผูຌลื่อม฿ส฿นกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงปຓนประมุขดຌวยควำมบริสุทธิ์฿จ 

ข. ลักษณะตຌองหຌาม 

   (ํ) ปຓนผูຌด ำรงต ำหนงทำงกำรมือง 
   (๎) ปຓนคนเรຌควำมสำมำรถ คนสมือนเรຌควำมสำมำรถ คนวิกลจริต หรือ  
จิตฟัດนฟือนเมสมประกอบ หรือปຓนรคตำมที่ก ำหนด฿นกฎ ก.พ. 

   (๏) ปຓนผูຌอยู฿นระหวำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่ง฿หຌออกจำกรำชกำรเวຌกอน
ตำมพระรำชบัญญัติ หรือตำมกฎหมำยอื่น 

   (๐) ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนที่รังกียจของสังคม 

   (๑) ปຓนกรรมกำรหรือผูຌด ำรงต ำหนงที่รับผิดชอบ฿นกำรบริหำรพรรคกำรมือง
หรือจຌำหนຌำที่พรรคกำรมือง 
   (๒) ปຓนบุคคลลຌมละลำย 

   (๓) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ ำคุกดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด฿หຌจ ำคุกพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ วຌนตปຓนทษส ำหรับควำมผิดที่เดຌกระท ำดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ 

   (๔) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือ
หนวยงำนอื่นของรัฐ 

   (๕) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัตินีๅ หรือตำมกฎหมำยอื่น 

   (ํ์) ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

   (ํํ) ปຓนผูຌคยกระท ำกำรทุจริต฿นกำรสอบขຌำรับรำชกำร หรือขຌำปฏิบัติงำน
฿นหนวยงำนของรัฐ 

   ผูຌที่มีลักษณะตຌองหຌำมตำม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) ิํ์) หรือ (ํํ) ก.พ. อำจพิจำรณำ 
ยกวຌน฿หຌขຌำรับรำชกำรเดຌ ตถຌำปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅนตຌองออกจำกงำนหรือ 

ออกจำกรำชกำรเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจำกงำนหรือออกจำก
รำชกำรเปกินสำมปลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรพรำะทุจริตตอหนຌำที่ 
 
 



๏ 

 
  ๏.๎ ปຓนผูຌที่เมมีภำระผูกพัน฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน  
 ๏.๏ ปຓนผูຌที่มีคุณสมบัติฉพำะ ดังนีๅ 
  ทุนส าหรับศึกษาตอระดับปริญญาท-อก 

                            ิํี ปຓนผูຌที่ก ำลังศึกษำ฿นระดับปริญญำตรีชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
฿นสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ละมีผลกำรศึกษำฉลี่ยตลอดหลักสูตรทำที่ผำนมำเมต่ ำกวำ ๏.์์   
ิ฿นระบบกำรวัดผลที่คิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือ รຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบทำ หรือ
  ิ๎) ปຓนผูຌที่ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ 
ละเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำ฿นระดับปริญญำท฿นภำคกำรศึกษำตอจำกภำคกำรศึกษำที่ส ำรใจปริญญำตรี 
หรือปຓนผูຌที่ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ละก ำลังศึกษำอยู฿นระดับ
ปริญญำท฿นตำงประทศ ดยมีผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรีฉลี่ยตลอดหลักสูตรเมต่ ำกวำ ๏.์์ ิ฿นระบบกำร
วัดผลที่คิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบทำ  

  ส ำหรับผูຌสมัครที่มีผลกำรศึกษำเมเดຌตำมกณฑ์ที่ก ำหนดขຌำงตຌน ตมีควำมสำมำรถ
฿นกำรท ำงำนวิจัย ละมีหนังสือรับรองที่ดีจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ผูຌคยสอน/อำจำรย์ผูຌควบคุมกำรวิจัย 
฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกท่ีจะปຓนผูຌพิจำรณำ 

  ิ๏) ปຓนผูຌมีอำยุเมกิน ๏๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ิํ๑ ธันวำคม ๎๑๑๔ี 
  ทุนส าหรับศึกษาตอระดับปริญญาอก 

                            ิํี ปຓนผูຌที่ก ำลังศึกษำ฿นระดับปริญญำทชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำท 
฿นสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ละมีผลกำรศึกษำฉลี่ยตลอดหลักสูตรทำที่ผำนมำเมต่ ำกวำ ๏.๑์                      
ิ฿นระบบกำรวัดผลที่คิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือ รຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบทำ หรือ 

  ิ๎) ปຓนผูຌที่ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำทจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ 
ละเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำ฿นระดับปริญญำอก฿นภำคกำรศึกษำตอจำกภำคกำรศึกษำที่ส ำรใจปริญญำท 
หรือปຓนผูຌที่ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำทจำกสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ละปຓนผูຌที่ก ำลังศึกษำอยู฿น
ระดับปริญญำอก฿นตำงประทศ ดยมีผลกำรศึกษำระดับปริญญำทฉลี่ยตลอดหลักสูตรเมต่ ำกวำ ๏.๑์  
ิ฿นระบบกำรวัดผลที่คิดคะนน฿หຌ ๑=๐ุ ๒=๏ุ ๓=๎ุ ๔=ํุ ๕ หรือ ๖=์ี หรือรຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบทำ 
  ส ำหรับผูຌสมัครที่มีผลกำรศึกษำเมเดຌตำมกณฑ์ที่ก ำหนดขຌำงตຌน ตมีควำมสำมำรถ
฿นกำรท ำงำนวิจัย ละมีหนังสือรับรองที่ดีจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ผูຌคยสอน/อำจำรย์ผูຌควบคุมกำรวิจัย 
฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกท่ีจะปຓนผูຌพิจำรณำ 
  ิ๏) ปຓนผูຌมีอำยุเมกิน ๐์ ปบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ิํ๑ ธันวำคม ๎๑๑๔ี 
 ๏.๐ กรณีที่ผูຌสมัครคัดลือกปຓนผูຌรับทุนรัฐบำล ซึ่งอยูระหวำงด ำนินกำรเปศึกษำวิชำ  
ณ ตำงประทศ เมมีสิทธิสมัครคัดลือก฿นครัๅงนีๅ 
 
 
 
 



๐ 

 
๐. การรับสมัครคัดลือก 

 ๐.ํ รับสมัครตัๅงตบัดนีๅ จนถึงวันที่ ํ๑ ธันวำคม ๎๑๑๔ ดยผูຌประสงค์จะสมัครขຌำรับ
กำรคัดลือกสอบถำมรำยละอียดเดຌที่ ฝຆำยนักรียนทุนฯ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ลขที่ ํํํ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประทศเทย ถนนพหลยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ํ๎ํ๎์ ทรศัพท์ ์-๎๑๒๐-๓์์์ ตอ ๓ํ๐ํ์-๓ํ๐ํ๒ ทรสำร  
์-๎๑๒๐-๓ํ๎๑ ดยสำมำรถดูรำยละอียดกี่ยวกับกำรรับสมัครเดຌที่วใบเซต์ของศูนย์ประสำนงำนนักรียนทุน
รัฐบำลทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ที ่http://stscholar.nstda.or.th  

 ๐.๎ กำรยื่น฿บสมัครคัดลือก 

  ิํี ผูຌประสงค์จะสมัคร฿หຌกรอก฿บสมัครที่ http://stscholar.nstda.or.th/scholarแ5 

  ิ๎ี กำรสง฿บสมัคร ฿หຌผูຌสมัครสง฿บสมัคร จ ำนวน ํ ชุด ดຌวยตนอง หรือทำงเปรษณีย์ 
ที่ฝຆำยนักรียนทุนฯ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
ลขที่ ํํํ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประทศเทย ถนนพหลยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
ํ๎ํ๎์ ิภำย฿นวันที่ ํ๑ ธันวำคม ๎๑๑๔ี 
   ทัๅงนีๅ จะถือวันที่ที่ท ำกำรเปรษณีย์ตຌนทำง ประทับตรำรับจดหมำยของผูຌสมัคร 

ปຓนส ำคัญ ส ำหรับ฿บสมัคร อกสำร หลักฐำนตำง โ ที่สงหลังวันที่  ํ๑ ธันวำคม ๎๑๑๔ จะเมรับพิจำรณำ 

 ๐.๏ อกสำรละหลักฐำนที่ตຌองยื่นพรຌอม฿บสมัคร 

  ิํี ฿บสมัครพรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก ละเมสวมวนตำด ำขนำด  
ํ x ํ.๑ นิๅว จ ำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันที่  ํ๑ ธันวำคม ๎๑๑๔   

  ิ๎ี หลักฐำนกำรศึกษำ                   

    ส ำนำปริญญำบัตร หรือประกำศนียบัตร พรຌอมทัๅงระบียนสดงผลกำรรียน 
ิTranscript of Recordsี ฿นระดับปริญญำตรี จ ำนวนอยำงละ ํ ชุด หำกปຓนผูຌที่ก ำลังศึกษำอยู฿นระดับปริญญำตรี 
ตຌอง฿ชຌ฿บรับรองจำกสถำนศึกษำวำก ำลังศึกษำอยู฿นระดับปริญญำตรีพรຌอมทัๅงระบียนสดงผลกำรรียน ิTranscript 
of Recordsี ตำมระยะวลำ฿นกำรศึกษำ฿นระดับปริญญำตรีที่ผำนมำ 

                ส ำนำหนังสือตอบรับจำกสถำนศึกษำ฿นตำงประทศ฿หຌขຌำศึกษำ฿นระดับ
ปริญญำท ิถຌำมีี จ ำนวน ํ ฉบับ ผูຌสมัครที่ยังเมมี฿บตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำระดับปริญญำท หำกปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
จะตຌองเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำระดับปริญญำท ฿นภำคกำรศึกษำตอจำกที่ส ำรใจระดับปริญญำตรี 
    หนังสือรับรองสถำนภำพควำมปຓนนักศึกษำ฿นสถำบันกำรศึกษำที่ก ำลังศึกษำ
อยู฿นระดับปริญญำท จ ำนวน ํ ฉบับ กรณีที่ก ำลังศึกษำอยู฿นระดับปริญญำท 

    หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ผูຌ คยสอน/อำจำรย์ผูຌควบคุม 

กำรวิจัย จ ำนวน ๎ ฉบับ ดย฿หຌ฿ชຌบบฟอร์มตำมที่ก ำหนด  ทัๅงนีๅ หนังสือรับรองตຌองระบุถึงควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 
ศักยภำพ฿นกำรศึกษำตอละกำรท ำวิจัย นิสัยกำรท ำงำน ควำมประพฤติละมนุษยสัมพันธ์ของผูຌสมัครดຌวย 



๑ 

 
ิ๏ี ส ำนำผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือภำษำอื่นที่฿ชຌ฿น 

กำรสมัครขຌำศึกษำตอ฿นสถำนศึกษำ ิถຌำมีี 
  ิ๐ี ประวัติสวนตัวของผูຌสมัคร ิResume) 

  ิ๑ี อกสำรรับรองกียรติประวัติสวนตัว กิจกรรมทำงกำรศึกษำ/กิจกรรม
ชวยหลือสังคม ควำมสำมำรถพิศษ ิถຌำมีี 
  ิ๒ี ส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำนำหนังสือดินทำงเทย ิPassportี 
อยำง฿ดอยำงหนึ่ง ละส ำนำทะบียนบຌำน จ ำนวนอยำงละ ํ ชุด 

  ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครขียนรับรองวำ ส ำนำถูกตຌอง ละลงชื่อก ำกับ
เวຌดຌวย 

 ๐.๐ ผูຌสมัครมีสิทธิสมัครทุนเดຌคนละ ํ หนวย ตจะ฿หຌทุกคนมีสิทธิลือกทุนอ่ืน 

ที่ตຌองกำรส ำรองเวຌเดຌอีก เมกิน ํ หนวย ส ำหรับทุนที่ลือกส ำรองเวຌจะ฿ชຌพิจำรณำ฿หຌปຓนผูຌรับทุนทน฿นกรณี
ที่ทุนหนวยนัๅนเมมีผูຌสมัคร หรือมีผูຌเดຌรับทุนเมครบตำมจ ำนวน ละผูຌสมัครจะตຌองสมัครทุนพ่ือศึกษำ฿น
ประทศท่ีผูຌสมัครก ำลังศึกษำอยูทำนัๅน 

 ๐.๑ ผูຌสมัครจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนอง วำ มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง 
ถຌำปรำกฏภำยหลังวำ ผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือวำผูຌนัๅนปຓนผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
 ๐.๒ ส ำหรับผูຌที่ยื่น฿บสมัครคัดลือกลຌว จะขอปลี่ยนหนวยทุนที่สมัครเวຌอีกเมเดຌ 
 

๑. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการคัดลือก 

๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพ่ือรับทุนรัฐบำล
ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ  

๑.๎ คณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมกำรประมินควำม
หมำะสมของบุคคลพ่ือรับทุน 

๑.๏ คณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
ละประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

๒. การคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

 ๒.ํ จะ฿ชຌวิธีกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพ่ือรับทุน ดยพิจำรณำจำกประวัติ
กำรศึกษำ สถำนภำพกำรศึกษำ฿นปัจจุบัน ผลงำนวิจัย ประวัติละรำยละอียดสวนตัวของผูຌสมัคร หนังสือรับรอง 
จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ผูຌคยสอน/อำจำรย์ผูຌควบคุมกำรวิจัย ละอ่ืน โ ตำมควำมหมำะสม 

 ๒.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองปຓนผูຌที่ผำนกณฑ์กำรประมินควำมหมำะสมของบุคคล
พ่ือรับทุนตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ ก ำหนด ละเดຌรับกำรพิจำรณำวำสมควร 
ปຓนผูຌเดຌรับทุน 

 
 
 



๒ 

 
๓. การประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี จะประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ทำงวใบเซต์ 
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๔. การตรวจสุขภาพละอนามัย 

 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองขຌำรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ 
ก.พ. ตำมวัน วลำ ละสถำนที่ที่ก ำหนด หรือจำกพทย์อ่ืนที่ทำงกำรของประทศที่ก ำลังศึกษำอยูรับรองดย฿ชຌ
บบฟอร์มกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของ
คณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ฿นที่นีๅ฿หຌถือปຓนที่สุด ดยผูຌขຌำรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌ
ทบทวนตประกำร฿ด 
 

๕. การท าสัญญา 

                 ๕.ํ กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีจะจຌงรำยชื่อผูຌเดຌรับทุน฿หຌหนวยงำน 

ตຌนสังกัดทรำบ พ่ือจะเดຌด ำนินกำรจัดท ำสัญญำกำรรับทุนละสัญญำคๅ ำประกันกำรรับทุน฿หຌกับผูຌเดຌรับทุนตอเป 
ดยหนวยงำนตຌนสังกัดจะจัดสงบบสัญญำกำรรับทุน฿หຌผูຌเดຌรับทุน พ่ือน ำเปจัดท ำสัญญำกำรรับทุน   
ณ ส ำนักงำนผูຌดูลนักรียน฿นประทศที่ผูຌเดຌรับทุนก ำลังศึกษำอยู กรณีประทศที่เมมีส ำนักงำนผูຌดูลนักรียน
฿หຌท ำสัญญำกำรรับทุน ณ สถำนอกอัครรำชทูต สถำนกงสุล฿หญของประทศเทยประจ ำประทศที่ผูຌมีสิทธิ 
เดຌรับทุนก ำลังศึกษำอยู  
                   ๕.๎ อกสำรที่ตຌองน ำมำ฿นวันท ำสัญญำ คือ หนังสือดินทำงของผูຌเดຌรับทุน บัตรประจ ำตัว
ประชำชน  ทะบียนบຌำน  พรຌอมส ำนำ จ ำนวน ๑ ชุด 

                      ๕.๏ ฿หຌผูຌเดຌรับทุนจຌงชื่อผูຌคๅ ำประกัน ละที่อยูของผูຌคๅ ำประกัน฿นประทศเทย฿หຌหนวยงำน
ตຌนสังกดัทรำบ 
 

ํ์. หลักกณฑ์฿นการท าสัญญา 

    ํ์.ํ ถຌำผูຌเดຌรับทุนปຓนผูຌยำว์ ิอำยุเมครบ ๎์ ปบริบูรณ์ี ตຌองเดຌรับควำมยินยอม฿นกำร
ท ำสัญญำรับทุนปຓนลำยลักษณ์อักษรจำกผูຌทนดยชอบธรรมตำมกฎหมำย ิตำมบบท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดี 
หรือถຌำผูຌเดຌรับทุนมีคูสมรส ตຌองเดຌรับควำมยินยอม฿นกำรท ำสัญญำกำรรับทุนปຓนลำยลักษณ์อักษรจำกคูสมรส 
ิตำมบบท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดี 
                    ํ์.๎ คุณสมบัติของผูຌคๅ ำประกัน 

                            ิํี  ปຓนผูຌมีสัญชำติเทย ละมีภูมิล ำนำ฿นประทศเทย 

                           ิ๎ี  ตຌองปຓนผูຌมีอำยุเมต่ ำกวำ ๎์ ปบริบูรณ์  
   ิ๏ี  ิกี ผูຌคๅ ำประกันจะตຌองปຓนบิดำหรือมำรดำของผูຌเดຌรับทุน ดยผูຌคๅ ำประกัน
เมตຌองสดงหลักทรัพย์฿นกำรท ำสัญญำคๅ ำประกัน หรือ 
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๓ 

 
     (ข) ฿นกรณีเมสำมำรถจัดหำผูຌคๅ ำประกันตำมขຌอ (ก) เดຌ ผูຌคๅ ำประกันจะตຌอง
ปຓนพี่หรือนຌองรวมบิดำหรือมำรดำดียวกันกับผูຌเดຌรับทุน ดยผูຌคๅ ำประกันเมตຌองสดงหลักทรัพย์฿นกำร  

ท ำสัญญำคๅ ำประกัน หรือ 

         (ค) ฿นกรณีเมสำมำรถจัดหำผูຌคๅ ำประกันตำมขຌอ (ก) ละ (ข) เดຌ ฿หຌสวนรำชกำร
หรือหนวยงำนที่ปຓนคูสัญญำของผูຌเดຌรับทุนตัๅงคณะกรรมกำรขึๅนพ่ือพิจำรณำตรวจสอบหำกผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบปรำกฏวำ ผูຌเดຌรับทุนเมมีบุคคลตำม ขຌอ (ก) ละ (ข) ที่จะมำท ำสัญญำคๅ ำประกัน ละผูຌเดຌรับทุน 

มีศักยภำพสูงยิ่ง฿นกำรศึกษำกใ฿หຌผูຌเดຌรับทุนท ำสัญญำกำรรับทุนดยเมตຌองมีผูຌคๅ ำประกันเดຌ 
   ิ๐ี  ฿นวันท ำสัญญำคๅ ำประกัน ฿หຌผูຌคๅ ำประกันท ำสัญญำ ณ หนวยงำนตຌนสังกัด 
ดยน ำอกสำรพรຌอมถำยส ำนำ ฉบับละ ๑ ชุด ดังตอเปนีๅมำ฿หຌครบถຌวน 

                            ิ๐.ํี บัตรประจ ำตัวประชำชน  
            ิ๐.๎ี ทะบียนบຌำน 

        กรณีที่ผูຌคๅ ำประกันมีคูสมรสลຌว คูสมรสของผูຌคๅ ำประกันจะตຌองลงนำม฿น
สัญญำคๅ ำประกัน฿นวันท ำสัญญำดຌวย 
 

ํํ.  งืไอนเขการรับทุน 

 ํํ.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหนังสือของสถำนศึกษำซึ่งยืนยันวำผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ก ำลังศึกษำอยู฿นสถำนศึกษำนัๅน โ ละ/หรือหนังสือตอบรับจำกสถำนศึกษำ฿หຌขຌำศึกษำซึ่งระบุสำขำวิชำ 

ละระดับกำรศึกษำตำมที่ทุนก ำหนด รวมทัๅงวันปิดภำคกำรศึกษำ฿หຌกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
ตรวจสอบอีกครัๅงหนึ่งกอนกำรท ำสัญญำกำรรับทุน 

ํํ.๎ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองท ำสัญญำกำรรับทุนรัฐบำล ละสัญญำคๅ ำประกัน฿หຌสรใจรียบรຌอย 
ดยส ำนักงำน ก.พ. จะจຌงกำรอนุมัติ฿หຌรับทุนเปยังส ำนักงำนผูຌดูลนักรียนฯ มื่อมีกำรอนุมัติ฿หຌรับทุนลຌว 
ส ำนักงำน ก.พ. จะริ่มจำยคำ฿ชຌจำยตำง โ ดังนีๅ  
   ิกี ถຌำผูຌเดຌรับทุนก ำลังศึกษำ฿นระดับปริญญำตรี ส ำนักงำน ก.พ. จะจำยคำ฿ชຌจำย
ตำง โ หลังจำกวันที่ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ละจำยคำลำรียนตัๅงตภำคกำรศึกษำภำครก฿น
ระดับปรญิญำท 

                                ิขี ถຌำผูຌเดຌรับทุนก ำลังศึกษำ฿นระดับปริญญำท หรือปริญญำอก ส ำนักงำน ก.พ.
จะจำยคำ฿ชຌจำยตำง โ ตัๅงตประกำศวำปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนละเดຌท ำสัญญำรับทุนกับกระทรวงวิทยำศำสตร์ ละ
ทคนลยีรียบรຌอยลຌว ละจำยคำลำรียนส ำหรับภำคกำรศึกษำ ที่ผูຌเดຌรับทุนก ำลังศึกษำอยู 
 ํํ.๏ ผูຌเดຌรับทุนเมสำมำรถกระท ำกำร฿ด โ ที่สงผล฿หຌกิดกำรปลี่ยนปลง฿นรื่องของ
ระดับกำรศึกษำ สำขำวิชำละประทศที่ศึกษำ ซึ่งท ำ฿หຌเมตรงกับทุนกำรศึกษำที่เดຌรับ ิยกวຌนกรณีมีหตุจ ำปຓน 
ละกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีเดຌ฿หຌควำมหในชอบลຌวทำนัๅนี 
 
 
 
 



๔ 

 
ํ๎. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                           ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุนหำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึ่ง ดังนีๅ 
 ํ๎.ํ เมผำนกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก .พ. หรือ
พทย์อ่ืนที่ทำงกำรของประทศที่ก ำลังศึกษำอยูรับรอง 
 ํ๎.๎ เมมีหนังสือยืนยันจำกสถำนศึกษำวำก ำลังศึกษำอยู ละ/หรือเมมีหนังสือตอบรับ
฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งระบุสำขำวิชำ ละระดับกำรศึกษำตำมที่ทุนก ำหนด ละวันปิดภำค
กำรศึกษำตำมท่ีระบุเวຌ฿นขຌอ ํํ.ํ 

 ํ๎.๏ หลีกลี่ยง ละลยกำรขຌำรำยงำนตัว กำรอบรม ละกำรท ำสัญญำตำมที่
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีก ำหนด 

ํ๎.๐ ปຓนผูຌมีควำมประพฤติสื่อมสีย 

 ํ๎.๑ ปຓนผูຌมีภำระผูกพัน฿นกำรชด฿ชຌทุน 

ํ๎.๒ หลีกลี่ยงหรือพยำยำมหลีกลี่ยงเมขຌำศึกษำตอ฿นระดับ สำขำวิชำ สถำนศึกษำ 
ละประทศตำมท่ีเดຌจຌงเวຌ฿น฿บสมัครคัดลือก 

     ํ๎.๓ ปຓนผูຌเมมีคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตำมท่ีระบุเวຌ฿นขຌอ ๏ 
 

 

             ประกำศ ณ วันที่   ๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๎๑๑๔ 

                                                         ิลงชื่อี         ภำณุ  สังขะวรร   
                  ินำยภำณุ  สังขะวรี    
       ที่ปรึกษำระบบรำชกำร 

         ปฏิบัติรำชกำรทนลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนำถูกตຌอง 
 

 

ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 

 



อกสารนบทຌาย 

รายละอยีดทนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ี

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรฐั พืไอศึกษาวชิา ณ ตางประทศ 

ประจ าป ๎๑๑๔  ิทนุบคุคลทัไวเป฿นตางประทศี 

าปริญญาท-อก  ละปริญญาอก 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สถาบันวิจัยลหะละวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา ซรามิกส์  

นຌน Structural Ceramics 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมี
ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยกษตรศำสตร์ ิครือขำยระบบขนสงทำงรำงี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา กำรวิจัยละกำรด ำนินกำร (Operations Research) 

นຌน Railway Operations Research 

ระดับปริญญา ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะ
ศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 
 
 
 
 



 ๎ 

 
 

มหาวทิยาลัยขอนกน 

 
ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนกน 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา การจัดการทคนลยีละนวัตกรรม 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี ญีไปุຆน 
ครือรัฐออสตรลีย 

จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมี
ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๏ 

 
 

มหาวทิยาลัยทคนลยรีาชมงคลรตันกสนิทร์ 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมละทคนลยี 
 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต 
   นຌน กระบวนการผลิตชัๅนสูง 
ระดับปริญญา ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน สหราชอาณาจักร หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมอุตสาหการ   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 

ทุนทีไ โ 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมละทคนลยี 
 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Production Engineering 

นຌน กระบวนการผลิตขัๅนสูง 
ระดับปริญญา ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน สหราชอาณาจักร หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

ทุนทีไ ใ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำวิศวกรรมครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
   มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมครืไองกล 

นຌน การควบคุมอัตนมัติ / หุนยนต์ / ครงสรຌาง / ลหะการ 
ระดับปริญญา ท-อก 

ณ คนาดา ครือรัฐออสตรลีย ญีไปุຆน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐกาหลี 
สาธารณรัฐเตຌหวัน 

จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมี
ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 



 ๐ 

 

 
 

มหาวทิยาลัยทคนลยสีรุนารี 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทคนลยีสุรนำรี ิครือขำยระบบขนสงทำงรำงี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิศวกรรมระบบราง 
   นຌน การออกบบทางรถเฟ ละครงสรຌางพืๅนฐาน 

ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 
ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ครือรัฐออสตรลีย 
จ านวน ํ ทุน  

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมขนสง ทางวิศวกรรมยธา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 
 

ทุนทีไ โ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำฟิสิกส์ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทคนลยีสุรนำร ี
เปศึกษา฿นสาขาวิชา ฟຂสิกส์ 
   นຌน นิวคลียร์ฟຂสิกส์ การประยุกต์ทคนลยีนิวคลียร์ ละวิศวกรรมนิวคลียร์ 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน  

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมี
ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 



 ๑ 

 

สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคุณทหำรลำดกระบัง  
                 ิภาคีวิศวกรรม ชีวการพทย์เทยี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Electronics / Hardware / Design or IOT 
   นຌน  วงจรระบบสมองกลฝังตัว ละ IOT 
ระดับปริญญา ท-อก  หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมทรคมนาคม หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะ
ศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 

ทุนทีไ โ 

ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคุณทหำรลำดกระบัง  
                 ิครือขายระบบขนสงทางรางี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Power and Traction Systems 
   นຌน  วงจรระบบสมองกลฝังตัว ละ IOT 
ระดับปริญญา ท-อก  หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล                        
ทางวิศวกรรมยานยนต์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

ทุนทีไ ใ 

ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคุณทหำรลำดกระบัง  
                 ิครือขายระบบขนสงทางรางี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Tribology in Rail Engineering 
   นຌน  วงจรระบบสมองกลฝังตัว ละ IOT 
ระดับปริญญา ท-อก  หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมลหะการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 



 ๒ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยนรศวร 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ วิทยาลัยลจิสติกส์ละซอุปทาน มหาวิทยาลัยนรศวร  
    ิครือขายระบบขนสงทางรางี 
เปศึกษา฿นสาขาวิชา Railway Logistic 
    นຌน ลจิสติกส์ทีไชืไอมยงกับการขนสงทางราง 
ระดับปริญญา  ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี  
ครือรัฐออสตรลีย       
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
ทางลจิสติกส์ละซอุปทาน หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 



 ๓ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
   มหำวิทยำลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา คณิตศาสตร์  
นຌน คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 
ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ครือรัฐออสตรลีย สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี  
สาธารณรัฐฝรัไงศส 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 

ทุนทีไ โ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำกษตรศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
   มหำวิทยำลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา พืชศาสตร์ (Plant Science) 
นຌน พืชขตรຌอนละปฐพีวิทยา 

ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 
ณ สหรัฐอมริกา ครือรัฐออสตรลีย ราชอาณาจักรนธอร์ลนด์  
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชเร ทางพืชสวน                             
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 
 

ทุนทีไ ใ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
   มหำวิทยำลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวตอร์ 
นຌน Software Engineering 

ระดับปรญิญา ท-อก หรืออก 
ณ สหรัฐอมริกา 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท  สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 



 ๔ 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีชีวภาพ คณะทคนลยี 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

เปศึกษา฿นสาขาวิชา ทคนลยีชีวภำพ  

นຌน Bioprocessing (Bioprocess Technology / Bioprocess Engineering) 

ระดับปริญญา ท-อก หรืออก   
ณ สหรัฐอมริกา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป      
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

 ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางทคนลยีชีวภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมฟ้าหลวง 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ละทรัพยำกร 

   มหำวิทยำลัยมฟງำหลวง 
เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมคอมพิวตอร์ 

นຌน Embedded System 

ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี  
ครือรัฐออสตรลีย 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

 

 

มหาวิทยาลัยพะยา 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะยำ 

เปศึกษา฿นสาขา Nanotechnology 
นຌน นานทคนลยีทางการพทย์ 

ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี ทางคมีประยุกต์ ทางฟຂสิกส์ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยชียง฿หม 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ ภำควิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยชียง฿หม 
เปศึกษา฿นสาขา คณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมี
ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ํ์ 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ิครือขำยระบบขนสงทำงรำงี 
เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมวัสดุ ิMaterial Science and Engineering) 
 นຌน ลหะกรรมกายภาพทางดຌานลหะทีไ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมระบบราง 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  หรอืประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมครืไองกล 
ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 



 ํํ 

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำวิศวกรรมเฟฟງำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ละทรัพยำกร 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมเฟฟງา / วิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน สาธารณรัฐยอรมนี 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 

ทุนทีไ โ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิชำอุตสำหกรรมกษตร ส ำนักวิชำทคนลยีกำรกษตร 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

เปศึกษา฿นสาขา นวัตกรรมพืไอการกษตร / Bioprocess Engineering 
 นຌน Agricultural Waste Treatment Technology / Agricultural Waste 

Utilization 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี ทางทคนลยีการอาหาร  
ทางทคนลยีชีวภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 



 ํ๎ 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สำขำวิศวกรรมครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีระบบขนสงทางราง 
 นຌน Commuter rail /Rapid Transit / Train / Light rail Transit 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมยธา  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 
 

 

 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมพลังงาน 
ระดับปริญญา ท-อก 

ณ สาธารณรัฐฝรัไงศส 
จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ํ๏ 

 
 

สถาบนัสารสนทศทรัพยากรนๅ าละการกษตร 
 

ทุนทีไ ํ 

ตามความตຌองการของ สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ าละการกษตร 

เปศึกษา฿นสาขา Water Management 
ระดับปริญญา ท-อก หรืออก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จ านวน ํ ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

  ปริญญาตรีหรือท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน       
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก าหนด 

 

 


