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ประกาศสํานกังาน ก.พ. 
เรื่อง  รบัสมัครสอบแข�งขนัเพือ่รับทุนรฐับาลทีจ่ดัสรรให"กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี                        

ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ประจาํป) 2559  
(ทุนบุคคลทั่วไประดบัปริญญา) 

 

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

 ด"วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให"กระทรวงวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ประจําป) 2559 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับ
ปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และระเบียบ ก.พ. ว�าด"วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน พร"อมท้ังกําหนดหลักสูตรและ
วิธีการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุน ดังต�อไปนี้ 
 

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ  จํานวน  158  หน�วย   รวม  160  ทุน   
 (รายละเอียดของทุนแต�ละหน�วยตามเอกสารแนบท"าย 1) 

 

 2.   ข"อผูกพนัในการรบัทนุ 
  2.1 ผู"ได"รับทุนจะต"องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม 
หรือหน�วยงานของรัฐ ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีกําหนด เป?นระยะเวลาไม�น"อยกว�า 2 เท�าของระยะเวลา
ท่ีได"รับทุน 
  2.2   กรณีท่ีผู"ได"รับทุนไม�เข"าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช"ทุนตามสัญญา 
ท่ีได"ทําไว"กับกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี นอกจากจะต"องชดใช"เงินทุนท่ีได"จ�ายไปแล"วท้ังสิ้น ยังจะต"องชดใช"เงิน 
อีก 2 เท�าของจํานวนเงินทุนดังกล�าวให"เป?นเบ้ียปรับอีกด"วย 

 

 3.   คุณสมบัติของผู"มีสิทธิสมัครสอบ 

  3.1  ผู"มีสิทธิสมัครสอบจะต"องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    3.1.1 เป?นผู"มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต"องห"ามตามมาตรา 36 แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข"าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท"าย 2) และเป?นผู"มีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามท่ีกําหนดไว"ในแต�ละหน�วยทุนตามเอกสารแนบท"าย 1 
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    3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาโท-เอก 
      (1)  เป?นผู"ที่กําลังศึกษาอยู �ในชั้นป)สุดท"ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน และต"องได"คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมาในระดับ
ปริญญาตรีไม�ตํ่ากว�า 2.75 หรือ 3.00 แล"วแต�กรณี และเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล"ว จะต"องได"
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม�ตํ่ากว�า 2.75 หรือ 3.00 แล"วแต�กรณีตามท่ีได"กําหนดไว"ในแต�ละหน�วยทุน 
ตามเอกสารแนบท"าย 1 (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให" A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร"อยละ 70.00 
หรือ 75.00 หรือเทียบได"ไม�ต่ํากว�านี้ และมีอายุไม�เกิน 35 ป) นับถึงวันท่ีปOดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธันวาคม 2558) หรือ 
      (2) เป?นผู"ได"รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอื่นที่เทียบได"ในระดับเดียวกัน 
และต"องได"คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม�ตํ่ากว�า 2.75 หรือ 3.00 แล"วแต�กรณีตามท่ีได"กําหนดไว"ใน 
แต�ละหน�วยทุนตามเอกสารแนบท"าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให" A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)  
หรือร"อยละ 70.00 หรือ 75.00 หรือเทียบได"ไม�ตํ่ากว�านี้ และมีอายุไม�เกิน 35 ป) นับถึงวันที่ปOดรับสมัคร  
(วันท่ี 24 ธันวาคม 2558) 
    3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 
        เป?นผู"ได"รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน และมีผล
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม�ตํ่ากว�า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให" A=4, B=3, C=2, 
D=1, E หรือ F=0) หรือร"อยละ 85.00 หรือเทียบได"ไม�ตํ่ากว�านี้ และมีอายุไม�เกิน 40 ป) นับถึงวันที่ปOดรับสมัคร 
(วันท่ี 24 ธันวาคม 2558) 
  3.2  ผู"สมัครสอบท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาไม�เป?นไปตามหลักเกณฑ'ท่ีกําหนดไว" ตามข"อ 3.1.2 หรือข"อ 3.1.3 จะต"องมีหนังสือรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษามาแสดงว�าเป?นผู"มีผลการเรียนเทียบเท�ากับผลการเรียนท่ีกําหนดไว"ในแต�ละหน�วยทุนตามเอกสารแนบท"าย 1 
หากผู"ใดไม�มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว�าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
  3.3  สําหรับทุนที่ให"ไปศึกษาต�อในระดับปริญญาโท ผู"สมัครสอบต"องเป?นผู"ซึ ่งไม�เคย
ได"รับปริญญาโท หรือเทียบได"ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน"นทางเดียวกับทุนท่ีจะไปศึกษา 
  3.4  ผู"สมัครสอบซ่ึงเป?นผู"รับทุนรัฐบาลและอยู�ระหว�างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ 
ไม�มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้  
    3.5  ผู"สมัครสอบท่ีเคยได"รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศมาแล"ว ต"องเป?นผู"ซึ่ง 
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช"ทุนตามสัญญาท่ีได"ทําไว"กับ ก.พ. หรือส�วนราชการแล"ว ภายในวันท่ีปOดรับสมัคร 
(วันท่ี 24 ธันวาคม 2558) ยกเว"น กรณีท่ีสมัครสอบในหน�วยทุนท่ีจัดสรรให"แก�ส�วนราชการเดียวกันกับท่ีผู"สมัครสอบนั้น 
สังกัดอยู� จะต"องแสดงหนังสืออนุญาตให"สมัครสอบจากหัวหน"าส�วนราชการเจ"าสังกัด หากมิได"แสดงหนังสือ
ดังกล�าว ก.พ. จะพิจารณาไม�ให"มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให"ทุน 
  3.6  ผู"สมัครสอบท่ีได"รับทุนอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี 
ข"อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช"ทุน ให"แสดงหนังสืออนุญาตให"สมัครสอบ และยินยอมให"โอนไปปฏิบัติงานในหน�วยงาน 
ที่ได"รับทุนจากหัวหน"าส�วนราชการเจ"าสังกัด หรือหัวหน"าหน�วยงานเจ"าของทุน หากมิได"แสดงหนังสือดังกล�าว  
ก.พ. จะพิจารณาไม�ให"มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให"ทุน 
    3.7  ผู"สมัครสอบท่ีเป?นข"าราชการ ต"องแสดงหนังสืออนุญาตให"สมัครสอบ และยินยอมให"โอน
ไปปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีได"รับทุนจากหัวหน"าส�วนราชการเจ"าสังกัด หากมิได"แสดงหนังสือดังกล�าว ก.พ. จะพิจารณา
ไม�ให"มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให"ทุน 
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  3.8 ผู"สมัครสอบต"องไม�เป?นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศ และถ"าผู"สมัครสอบ
เป?นนักศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศ และได"เริ่มทําวิทยานิพนธ'ไปแล"ว หากเป?นผู"ได"รับทุนต"องทําวิทยานิพนธ'     
ให"เสร็จก�อน จึงจะออกเดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศได" 
  3.9 เป?นผู"ท่ีมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
  3.10 สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให"เข"าสอบแข�งขันเพ่ือ 
รับทุนรัฐบาลฯ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝWายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในข"อ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 

 4.   การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผู"ประสงค'จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได"ที่ศูนย'ข�าวสํานักงาน ก.พ. 47/111      
ถนนติวานนท' ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร'เน็ตในเว็บไซต'ของสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th และเว็บไซต'ของกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี  
ท่ี http://stscholar.nstda.or.th พร"อมท้ังสามารถพิมพ'แบบฟอร'มท่ีใช"ในการสมัครสอบจากเว็บไซต'ดังกล�าว 
 

  4.2  กําหนดวนัรับสมัครสอบ และวธิกีารสมคัร 
    4.2.1 ผู"ประสงค'จะสมัครสอบ สมัครได"ตั้งแต�วันท่ี 26 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2558 
ทางอินเทอร'เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม�เว"นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
      (1) เปOดเว็บไซต' http://scholar.ocsc.go.th 
      (2)   กรอกข"อความในใบสมัครให"ถูกต"องและครบถ"วน ปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท่ีกําหนด ระบบจะออกแบบฟอร'มการชําระเงินผ�านเคาน'เตอร' บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให"โดยอัตโนมัติ 
       (3)   พิมพ'แบบฟอร'มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ�น หรือ  

หากไม�มีเครื่องพิมพ'ในขณะนั้น ให"บันทึกข"อมูลเก็บไว"ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข"อมูล  
                                    ในกรณีท่ีไม�สามารถพิมพ'แบบฟอร'มการชําระเงินหรือบันทึกข"อมูลได" ผู"สมัครสอบ 
สามารถเข"าไปพิมพ'แบบฟอร'มการชําระเงิน หรือบันทึกข"อมูลลงในสื่อบันทึกข"อมูลใหม�ได"อีก แต�จะแก"ไขข"อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ'แล"วไม�ได" 
     4.2.2 นําแบบฟอร'มการชําระเงินไปชําระเงินค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เฉพาะที่เคาน'เตอร' บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค�าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.”  
ต้ังแต�วันท่ี 26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2558 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ'
เมื่อชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล"ว 
     4.2.3 ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด"วย 
                     (1) ค�าธรรมเนียมสอบ หน�วยละ 100 บาท 
           (2)  ค�าธรรมเนียมธนาคารรวมค�าบริการทางอินเทอร'เน็ต จํานวน 30 บาท 
       ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม�จ�ายคืนให"ไม�ว�ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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     4.2.4 ผู"สมัครสอบท่ีชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล"ว จะได"รับเลขประจําตัวสอบ 
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ท้ังนี้ ผู"สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน 
ได"ภายหลังการชําระเงิน 7 วัน  
     4.2.5 ผู"สมัครสอบสมัครได"เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
     4.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข"างต"น ถือว�าผู"สมัครสอบเป?นผู"ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกต"องของข"อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด"วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส' พ.ศ. 2544 และท่ีแก"ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู"สมัครสอบจงใจกรอกข"อมูลอันเป?นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ"งความเท็จต�อเจ"าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 

  4.3  เอกสาร หลักฐานที่ต"องยื่นในวันสอบข"อเขียน 
     (1)   ใบสมัครท่ีพิมพ'จากอินเทอร'เน็ต ติดรูปถ�ายหน"าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม�สวมหมวก 
ไม�สวมแว�นตาดํา ถ�ายไว"ไม�เกิน 1 ป) ลงลายมือชื่อในใบสมัครให"ครบถ"วน 
     (2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
พร"อมท้ังสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผู"สมัครท่ีกําลังศึกษาอยู�ชั้นป)สุดท"ายของระดับปริญญาตรี ให"นําสําเนาหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิ สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา พร"อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมา 
     (3)   สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับผู"ท่ีใช"วุฒิปริญญาโทในการสมัครสอบเพ่ือรับทุนไปศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก 
     (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ"าน 
     (5)  หนังสืออนุญาตให"สมัครสอบและยินยอมให"โอนไปปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีได"รับทุน 
จากหัวหน"าส�วนราชการเจ"าสังกัด หรือหัวหน"าหน�วยงานเจ"าของทุนตามแบบฟอร'ม สนง. ก.พ. 5 ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
ในกรณีท่ีผู"สมัครสอบเป?นข"าราชการ หรือผู"สมัครสอบท่ีมีข"อผูกพันกับส�วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช" ต"องได"รับ
อนุญาตภายในวันท่ีปOดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธันวาคม 2558) 
     (6)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ"ามี) เช�น สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป?นต"น  
     สําเนาเอกสารทุกฉบับให"เขียนรับรอง “สําเนาถูกต"อง” ลงชื่อ วันท่ี ระบุเลขประจําตัวสอบ 
กํากับไว"มุมด"านขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยให"บรรจุเอกสารดังกล�าวใส�ในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล 

และเลขประจําตัวสอบไว"ท่ีหน"าซอง 
       4.4  ในการสมัครสอบ ผู"สมัครสอบต"องตรวจสอบและรับรองตนเองว�ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมท้ังต"องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให"ถูกต"องครบถ"วน ตรงตามความเป?นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว�าผู"สมัครสอบผู"ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู"สมัครสอบ   
จะถือว�าผู"นั้นเป?นผู"ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต"น และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบให" 

 
 
 
 
 



 
- 5 - 

 
 

 4.5 ผู"สมัครสอบมีสิทธิสมัครได"คนละ 2 ประเภททุน โดยแต�ละประเภททุนให"เลือกสมัครได" 
1 หน�วยทุน  
   4.6  ผู"ท่ีได"สมัครสอบไว"แล"ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน�วยทุนท่ีสมัครสอบไว"ไม�ได" 
   4.7  การสอบข"อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน จะดําเนินการสอบ 
ท่ีสนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล    
   4.8  ผู"สมัครสอบท่ีเป?นผู"พิการทางการมองเห็น ทางการได"ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกาย 
หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย 
ความสะดวกให"ในวันสอบตามท่ีแจ"งให"สํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
 

 5. การแต�งตั้งกรรมการเกีย่วกบัการสอบ 

  5.1  ก.พ. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล 
ท่ีจัดสรรให"กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

   5.2   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะแต�งตั้งกรรมการออกข"อสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
   5.3   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
กําหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปrญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู"สมัครสอบและปrญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการ
สอบแข�งขันท่ีไม�ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู"ได"รับทุนแทน  

   5.4   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู"สมัครสอบแข�งขัน 
ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิได"รับทุน และ
ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิได"รับทุนแทน   
   

  6.  การประกาศรายชื่อผู"สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบและวธิกีารสอบ 
      สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู"สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต'  http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th และเว็บไซต'ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ท่ี http://stscholar.nstda.or.th หัวข"อการประกาศรายชื่อผู"สมัครสอบ วัน 
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ 
 

 7.  การสอบและเกณฑ'การตัดสิน 
      7.1  ผู"สมัครสอบจะต"องสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบข"อเขียน ดังนี้ 
     7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
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     7.1.2 วิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห'และการใช"เหตุผล โดยการให"       
แปลความ ตีความ สรุปความ อ�านจับประเด็นจากข"อความ หรือบทความ แก"ปrญหาข"อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห'      
หาแนวโน"มหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีน�าจะเป?นไปได"จากข"อมูล เหตุการณ'ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม 
     7.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
             จะประเมินจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษาของผู"สมัคร เพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมในด"านต�าง ๆ ท่ีจําเป?นสําหรับการไปศึกษาต�อต�างประเทศ เช�น พ้ืนความรู"ท่ีจําเป?นสําหรับการไปศึกษาต�อ 
ในสาขาวิชาท่ีสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติต�อการรับทุนไปศึกษาต�อต�างประเทศ 
และการกลับมารับราชการ ประสบการณ' ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ' การปรับตัวเข"ากับสังคมและสิ่งแวดล"อม  
เชาวน'ปrญญา และบุคลิกภาพอย�างอื่น เป?นต"น โดยวิธีการสัมภาษณ' และ/หรือ โดยการพิจารณาประเมิน 
ด"วยวิธีการต�าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
 

   7.2  ผู"ที่มีสิทธิเข"ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนแต�ละหน�วยทุน  
ต"องสอบผ�านข"อเขียนตามเกณฑ'การตัดสิน ดังนี้ 
    7.2.1 สอบผ�านวิชาภาษาอังกฤษ โดยต"องได"คะแนนไม�ตํ่ากว�าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
ของผู"เข"าสอบท้ังหมด 
    7.2.2  สอบผ�านวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ โดยต"องได"คะแนนไม�ตํ่ากว�า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของผู"เข"าสอบท้ังหมด 
    7.2.3  ได"คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 
ตามท่ีกําหนดในข"อ 7.2.1 และ 7.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไว"จํานวนไม�เกิน 5 เท�าต�อ 1 ทุน 
ยกเว"น ทุนหน�วยใดมีจํานวน 2-4 ทุน ให"คัดไว" จํานวนไม�เกิน 3 เท�าของจํานวนทุน  

  7.3  ผู"สอบแข�งขันได"ในแต�ละหน�วยทุนจะต"องเป?นผู"สอบได"คะแนนการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพ่ือรับทุนไม�ต่ํากว�าร"อยละ 70 

   7.4  ผู"สอบแข�งขันได"ท่ีได"คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิได"รับทุนก�อนผู"สอบแข�งขันได"ท่ีได"คะแนนตํ่ากว�าลงมาตามลําดับ 
   7.5  ในกรณีท่ีผู"สอบแข�งขันได"ท่ีได"คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเท�ากัน 
ให"พิจารณาผู"ท่ีได"คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการสูงกว�าเป?นผู"มีสิทธิได"รับทุนก�อน 
ถ"าได"คะแนนเท�ากันอีกให"สัมภาษณ'เป?นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และให"ผู"ท่ีได"คะแนนสัมภาษณ'เป?นภาษาอังกฤษสูงกว�า
เป?นผู"มีสิทธิได"รับทุนก�อน 

   7.6  ผู"สอบแข�งขันได"ท่ีมีสิทธิได"รับทุนหลายประเภท จะได"รับทุนท่ีได"เลือกไว"เป?นลําดับแรก   
ในใบสมัครสอบก�อน และเม่ือมีสิทธิได"รับทุนประเภทใดหรือทุนหน�วยใดแล"ว จะถือว�าสละสิทธิ์การรับทุนท่ีเหลือท้ังหมด 

   7.7  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู"มีสิทธิ
ได"รับทุนเท�านั้น 
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  7.8 ผู"มีสิทธิได"รับทุนรายใดไม�มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนดไว"ในประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิได"รับทุน โดยมิได"แจ"งให"สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว�าสละสิทธิ์การรับทุน 

  7.9  ถ"าผู"มีสิทธิได"รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให"ทุน หรือขาดคุณสมบัติท่ีจะรับทุน 
จะพิจารณาให"ผู"ท่ีได"คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหน�วยนั้น และยังมิได"รับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป?นผู"มีสิทธิ
ได"รับทุนแทน ท้ังนี้ ต"องภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต�วันประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิได"รับทุน 
  7.10  กรณีท่ีทุนหน�วยใดไม�มีผู"สมัครสอบหรือไม�มีผู"มีสิทธิได"รับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข�งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให"ผู"สอบแข�งขันได"จากทุนหน�วยอ่ืน หรือทุนอ่ืนเป?นผู"มีสิทธิได"รับทุนแทน 
 

 8.  การรายงานตวัและการอบรม 
  ผู"มีสิทธิได"รับทุนจะต"องไปรายงานตัวและเข"ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพและอนามยั 
     ผู"มีสิทธิได"รับทุนต"องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย'ของ ก.พ. ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย'ของ ก.พ.  
ให"ถือเป?นท่ีสุด ผู"เข"ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให"ทบทวนแต�ประการใด 
 

 10. การทําสญัญา 
        ผู"มีสิทธิได"รับทุนต"องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี กําหนด 
ท้ังนี้ จะทําสัญญาได"ต�อเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย'ของ ก.พ. ที่ระบุว�าพร"อมท่ี   
จะไปศึกษาต�อต�างประเทศได" 
 

 11. การรบัเงนิทนุ 
  ผู"ได"รับทุนจะได"รับเงินทุน เม่ือทําสัญญาเรียบร"อยแล"ว และได"รับค�าใช"จ�าย เช�น ค�าตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป-กลับ ค�าใช"จ�ายเตรียมตัวก�อนเดินทาง ค�าใช"จ�ายประจําเดือน ค�าเล�าเรียน ค�าหนังสือและค�าอุปกรณ'
การศึกษา ค�าคอมพิวเตอร' เป?นต"น 
 

 12. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา 
  ผู"ได"รับทุนต"องเข"าทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ยกเว"นทุนท่ีไปศึกษา   
ในสถานศึกษาท่ีมิได"ใช"ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข"าศึกษา 
 

 13. การสมัครสถานศึกษาและการเดนิทาง 
       ผู"ได"รับทุนต"องสมัครเข"าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาท่ีได"กําหนดไว" และเม่ือสถานศึกษา
ตอบรับแล"ว จึงจะให"ผู"ได"รับทุนเดินทางไปศึกษา 
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 14. การเพิกถอนการให"ทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให"ทุนแก�ผู"ได"รับทุน หากเข"ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  14.1 ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย'ของ ก.พ. 
  14.2   กรณีผู"ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในชั้นป)สุดท"ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได" 
ในระดับเดียวกัน ไม�สําเร็จการศึกษาในป)การศึกษา 2558 และ/หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกันได"คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว�า 2.75 หรือ 3.00 แล"วแต�กรณี 

  14.3   กรณีผู"สมัครสอบซ่ึงมีข"อผูกพันกับส�วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช" มิได"ยื่น
หนังสืออนุญาตให"สมัครสอบและยินยอมให"โอนไปปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีได"รับทุน จากหัวหน"าส�วนราชการเจ"าสังกัด 
หรือหัวหน"าหน�วยงานเจ"าของทุน ตามข"อ 3.5 3.6 หรือ 3.7 

   14.4  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. 
และ/หรือกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีกําหนด 

  14.5   เป?นผู"มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

      14.6   ขาดการติดต�อกับเจ"าหน"าท่ีเกิน 1 ป) 
      14.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข"อใดข"อหนึ่ง ดังต�อไปนี้    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได"คะแนนตํ่ากว�า 550 (Paper–based)   
หรือตํ่ากว�า 213 (Computer-based) หรือตํ่ากว�า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ 
เทียบได"ต่ํากว�านี้ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม�เป?นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต�อ 
(ยกเว"น ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิได"ใช"ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข"าศึกษา)  
  14.8  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต�อเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล"ว 

  14.9  ไม�ได"รับการตอบรับให"เข"าศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ ภายในระยะเวลา 1 ป) 
นับแต�วันประกาศรายชื่อเป?นผู"มีสิทธิได"รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    25   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
(ลงชื่อ)                    ภาณุ  สังขะวร 
 

(นายภาณุ  สังขะวร) 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต"อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐0๐๑ สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

Public Policy/ 
Development 
Studies 

Science Technology 
and Innovation Policy 
and Management 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐสิงคโปร� 
เครือรัฐออสเตรเลยี 

นิวซีแลนด� 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

2 1. กาํลงัศกึษาชั้นป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
           หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
          หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�  
           พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธ.ค. 58) 
 

2. สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  
(ทุนเพื่อศึกษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาการจัดการ 
           สาขาวิชารัฐศาสตร� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 
           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�   
          พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธ.ค. 58) 
 

เอกสารแนบท�าย ๑ 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐0๐2 ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

Computer Science Computer Programming โท-เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
    ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕ 
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธ.ค. 58) 

๐๓๓๐0๐3 ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห&งชาต ิ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ

Chemical Biology Interrogating Cellular 
Function Using 
Diversity of Chemicals 

โท-เอก
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร� ทางเคม ีหรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�  
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธ.ค. 58) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี 24 ธ.ค. 58) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐0๐4 ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห&งชาต ิ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ

Materials Science Composite Materials  โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
เครือรัฐออสเตรเลยี 

นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางเคมี ทางฟcสิกส� หรือ 
    ทางวัสดุศาสตร� หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
    ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่าํกว&าน้ี(ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
   เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี(ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก)หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐0๐5 ศูนย�เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส�และ
คอมพิวเตอร�แห&งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ

Cognitive 
Informatics 

Neuro-programming 
and Learning 
Process 

 โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
     สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิทางคณิตศาสตร�  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�  
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือ  
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมคีวามรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐0๐6 ห�องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพ่ือ
พลังงานและการเร&งปฏิกิริยา 

หน&วยวิจัยวัสดุนาโนและ
วิศวกรรมระบบนาโน 

ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห&งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ

วัสดุนาโนเพ่ือ
พลังงานและการเร&ง
ปฏิกิริยา 

พลังงานทดแทน  
วัสดุกักเก็บ ปcโตรเคมี 
และสารเคมีพ้ืนฐาน 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

ราชอาณาจักร
เนเธอร�แลนด� 

สมาพันธรัฐสวิส 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
     สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    หรอืสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�  
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 

๐๓๓๐0๐7 ศูนย�บริหารวิเคราะห�ทดสอบ 
ศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห&งชาติ 

Chemistry Analytical Chemistry  เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีม ี
    ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐0๐8 งานศูนย�ไซโคลตรอน 
กลุ&มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร� 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร�
แห&งชาติ  

Accelerator 
Engineering 

การออกแบบหรือ 
การสร�างช้ินงานท่ีเปwน
องค�ประกอบของ
เครื่องเร&งอนุภาคและ
ระบบลาํเอียงอนุภาค 

เอก สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหพันธรัฐรสัเซีย 
สาธารณรัฐเกาหล ี

 ประเทศในภูมภิาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือ  
    ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

๐๓๓๐0๐9 กลุ&มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร�  
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร�
แห&งชาติ 

Materials 
Sciences/ 
Materials 
Engineering 

การวิจัยพัฒนาช้ินงาน
สําหรับ Power Device 
หรือการวิเคราะห�ช้ินงาน 
โดยอาศัยเทคโนโลยี
เครื่องเร&งอนุภาค 

เอก สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหพันธรัฐรสัเซีย 
สาธารณรัฐเกาหล ี

 ประเทศในภูมภิาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางวัสดุศาสตร� หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมวัสดุ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐010 สถาบันวิจัยดาราศาสตร�
แห&งชาติ 
 

ฟcสิกส�ดาราศาสตร� 
(Astrophysics) 

- โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน 
    ท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 

๐๓๓๐011 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 

ฟcสิกส� Optics โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน  
เครือรัฐออสเตรเลยี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษา 
    อ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐012 ฝTายเทคโนโลยีเครื่องเร&งอนุภาค 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 

ฟcสิกส�เครื่องเร&ง
อนุภาค 
(Accelerator 
Physics) 

ระบบคลื่นวิทยุความ 
ถ่ีสูงสําหรับเครื่องเร&ง
อนุภาค 
(Accelerator RF 
System) 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษา 
    อ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐013 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

Software 
Engineering 

Software 
Requirement/ 
Software Design 
and Construction/ 
Software 
Architecture 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษา 
    ระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือ  
    ทางวิศวกรรมซอฟแวร� หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร�   
    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�  
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐014 ภาควิชาเทคโนโลยีและ 
การจัดการสิ่งแวดล�อม 
คณะสิ่งแวดล�อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 

Environmental 
Science and 
Engineering 

Renewable Energy โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรสิ่งแวดล�อม  
    ทางวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐015 ภาควิชาวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
คณะวิทยาศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 

สมุทรศาสตร�ฟcสิกส� Geophysical Fluid 
Dynamics/ Coastal 
Physical 
Oceanography/ 
Marine Meteorology 
and Oceanography 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา 
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
สหราชอาณาจักร 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางวิทยาศาสตร�ทางทะเล หรือ   
    ทางฟcสิกส� สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ ทางคณิตศาสตร�  
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐016 ภาควิชาวัสดุศาสตร�  
คณะวิทยาศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

Textile Engineering Fiber Formation โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางวัสดุศาสตร� ทางพอลิเมอร� 
    หรือทางเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐017 ภาควิชาสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร�  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม& 

สถิติ/ สถิติประยุกต� สถิติการเงินและ 
การประกันสถิติการเงิน 
และการประกันภัย 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิทางสถิติ ทางสถิติประยุกต�  
    ทางคณิตศาสตร� หรือทางคณิตศาสตร�ประยุกต� หรือมีวุฒิการศึกษา 
    อ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐018 สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

สถิติ/ คณิตศาสตร� การประกันภัย โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิทางสถิติ หรือทางสถิติประกันภัย  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐019 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีและ 
การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

เทคโนโลยีการผลติพืช โรคพืช/  
การจัดการศัตรูพืช/  
กีฏวิทยา 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ทางการจัดการศัตรูพืช หรือทางกีฏวิทยา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐020 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี

วิทยาศาสตร� 
การอาหาร/  
โภชนศาสตร� 

ผลิตภณัฑ�อาหารเพ่ือ
สุขภาพ/ โภชนศาสตร�
พัฒนาผลิตภัณฑ� 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
    หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมคีวามรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
    ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐021 คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี

Technology/ 
Education 

STEM/  
Science & Technology 
Education/ 
Technology 
Innovation 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมคีวามรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐022 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี

Biological Systems 
Engineering/ 
Food Engineering 

 

Process Engineering/ 
Process Simulation 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
นิวซีแลนด� 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ  
    ทางวิศวกรรมเคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ   
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐023 ภาควิชาคณติศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี

สถิติ/ 
สถิติประยุกต�/ 
สถิตประกันภัย 

สถิติประยุกต�/      
การวิเคราะห�ข�อมลู/ 
ความเสีย่ง/ สถิติใน
โรงงานอุตสาหกรรม/ 
ประกันภัย 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิทางสถิติ หรือทางสถิติประยุกต�  
    หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมคีวามรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐024 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

วิศวกรรมเคม ี การออกแบบข้ันสูง
สําหรับหน&วยปฏิบัติการ 
และกระบวนการ 
ทางวิศวกรรมเคมี/  
การใช�วิทยาการทางด�าน 
การคํานวณด�วย
คอมพิวเตอร�เพ่ือ
วิเคราะห�และสังเคราะห� 
รูปแบบของหน&วย
ปฏิบัติการและ
กระบวนการเพ่ือให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเคมี  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐025 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีและ 
การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร�/ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Data Science/  
Big Data/  
Internet of Think 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาคอมพิวเตอร�  
    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�  
    หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐026 ภาควิชาฟcสิกส�อุตสาหกรรม
และอุปกรณ�การแพทย� 
คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

ฟcสิกส� (Physics) ชีวฟcสิกส� (Biophysics) โท-เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน 
    ท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐027 วิทยาลัยโลจิสติกส�และ 
โซ&อุปทาน 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

โลจิสติกส�ทางราง 
(Railway Logistics) 

โลจิสติกส�ท่ีเช่ือมโยง
กับการขนส&งทางราง 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐028 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิศวกรรมเครื่องกล Robotics/ Assistive 
Devices 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ  
    ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐029 ภาควิชาฟcสิกส�  
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ธรณีวิทยา/  
ธรณีฟcสิกส� 

ธรณีวิทยา/ 
บรรยากาศ/  
ดาราศาสตร�/ โลก 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส� หรือทางฟcสิกส�ประยุกต� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐030 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิศวกรรมไฟฟqา - เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� 
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐031 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลยับูรพา  
วิทยาเขตจันทบุร ี

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางทะเล 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝ��ง 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
    ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางวิทยาศาสตร�ทางทะเล หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐032 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยับูรพา 

Railway 
Engineering 

Railway System 
Engineering and 
Integration/ Railway 
Economics and 
Technology 
Management 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา หรือ   
    ทางวิศวกรรมระบบราง หรือมวุีฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐033 ภาควิชาเกษตรศาสตร� 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

Molecular Plant 
Breeding/ Plant 
Biotechnology 

การปรับปรุงพันธ�พืช/ 
เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐034 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยับูรพา 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมชายฝ��ง 

Coastal Processes/ 
Marine Engineering/ 
Offshore Mechanics 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐035 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

Computer Science Mobile Computing โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือ  
    ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม หรอืสาขาวิชาคอมพิวเตอร�  
    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐036 ภาควิชาฟcสิกส� 
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ฟcสิกส�ประยุกต� พลังงาน โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส� หรือทางฟcสิกส�ประยุกต� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๒๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐037 คณะเทคนิคการแพทย� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Biomedical 
Engineering 

Biomaterials โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาเทคนิคการแพทย�  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐038 ศูนย�วิจัยประสาทวิทยาศาสตร� 
สถาบันชีววิทยาศาสตร�โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Neuroscience Comparative โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาแพทยศาสตร� สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร�   
    สาขาวิชาเภสัชศาสตร� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐039 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร� Mobile Computing โท-เอก
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�   
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือ   
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา  
    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
    สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิทางคณิตศาสตร�   
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟcสิกส�  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐040 ภาควิชาสรรีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ 
การออกกําลังกาย 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
เครือรัฐออสเตรเลยี  

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาแพทยศาสตร� หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐041 ภาควิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิ
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัแม&โจ� 

คณิตศาสตร�/ 
คณิตศาสตร�ประยุกต� 

การจําลองแบบทาง
คณิตศาสตร� 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิทางคณิตศาสตร�ประยุกต� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐042 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยแม&โจ� 

สรีรนิเวศวิทยาพืช Stress and Tolerance เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ ทางนิเวศวิทยา   
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร�ทางชีววิทยา   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐043 สํานักวิชาวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยแม&ฟqาหลวง 

Statistic Bio Statistics โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐044 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแม&ฟqาหลวง 

Computer 
Engineering 

Embedded 
Systems/ Ambient 
Intelligent 

โท-เอก  สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�   
    ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐045 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร�
และทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

วิศวกรรมหุ&นยนต�
และระบบอัตโนมัติ 

- โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐046 ภาควิชาคอมพิวเตอร�   
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

Computer 
Science/ 
Computer 
Engineering/ 
Information 
Technology 

Cloud Computing/ 
Green Computing/ 
HCI/ Multimedia/ 
Ubiquitous 
Computing 

โท-เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารรัฐสิงคโปร� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�   
    ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐047 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร�และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อณูชีววิทยา/ 
เทคโนโลยีชีวภาพ/ 
จุลชีววิทยา 

ทางด�านอาหาร โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา  
    หรือทางพันธุศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ   
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐048 สาขาวิชาเทคโนโลยีไม� 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร�  
วิทยาเขตสรุาษฎร�ธานี 

Wood Technology วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีไม� 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ   
    ทางวัสดุศาสตร� ทางฟcสิกส� หรอืสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�   
    ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ 
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐049 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การจัดการอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร�  
วิทยาเขตสรุาษฎร�ธานี 

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�   
    ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ   
    ทางสุขศาสตร�อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมความปลอดภยั  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐050 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

วิศวกรรมเครื่องกล Heat Transfer/ 
Energy Technology 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๓๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐051 ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

เทคโนโลยีพอลิเมอร�/ 
เทคโนโลยีการยาง 

วิศวกรรมยาง/  
พอลิเมอร�ผสมและ 
นาโนคอมโพสิต 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางวิทยาศาสตร�พอลิเมอร� ทางเคมี หรือทางเทคโนโลยียาง   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐052 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

Industrial 
Engineering/ 
Food Industry 
Management 

อุตสาหกรรมอาหาร/ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร�   
    ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร หรือ   
    ทางพัฒนาผลิตภัณฑ� หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�   
    ทางวิศวกรรมอาหาร หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐053 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วิศวกรรมเกษตร Water Resources 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเกษตร  
    ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า หรือ   
    ทางวิศวกรรมดินและนํ้า หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐054 วิทยาลัยนานาชาต ิ
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

Software 
Engineering/ 
Computer 
Engineering/ 
Computer Science 

Embedded 
Systems/ Internet 
of Things/ 
Distributed 
Computing 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�   
    ทางวิศวกรรมซอฟแวร� หรือทางวิศวกรรมไฟฟqา   
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�   
    หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐055 คณะวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

นาโนเทคโนโลยี  วัสดุศาสตร�/ เซนเซอร� เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐056 คณะวิศวกรรมศาสตร�  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอวกาศและ
อากาศยาน/ วิศวกรรม
ซ&อมบํารุงอากาศยาน 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ  
    ทางวิศวกรรมอากาศยาน หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐057 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี 

เทคโนโลยีการผลติพืช 
และภูมิทัศน� 

- โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐสิงคโปร� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ทางพืชศาสตร� ทางการจัดการศัตรูพืช  
    ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช หรือ 
    ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐058 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี 

วิศวกรรมไฟฟqา/ 
วิศวกรรมอุตสาหการ/ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

- โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐสิงคโปร� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐059 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
และโลหการ/  
วิศวกรรมพอลเิมอร� 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

วิศวกรรมพอลิเมอร� วิศวกรรมยาง/ 
เทคโนโลยียาง/ 
Materials Design 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือ 
    ทางวิศวกรรมพอลิเมอร� หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ   
    ทางวัสดุศาสตร� ทางวิทยาศาสตร�พอลิเมอร� ทางเทคโนโลยียาง   
    หรือทางพอลิเมอร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ 
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐060 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
 
 

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร�าง/ 
วิศวกรรมปฐพีและ
วิศวกรรมสํารวจ 

 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมโยธา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ   
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐061 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต 
คณะอุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลรตันโกสินทร�   
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

Production 
Engineering 

กระบวนการผลติข้ันสูง โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

สหราชอาณาจักร 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมการผลติ หรือ   
    ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน   
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐062 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะอุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลรตันโกสินทร�   
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 

Electrical 
Engineering 

Control Systems โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqากําลัง   
    ทางวิศวกรรมระบบควบคุม หรือทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�   
    หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐063 สาขาวิทยาศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลล�านนา น&าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ Image Processing เอก ญี่ปุTน 
เครือรัฐออสเตรเลยี 

นิวซีแลนด� 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐอิตาล ี

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
    ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� หรอืสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�   
    ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐064 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลล�านนา   

Materials Science 
for Food 

Modified Food/ 
Food Rheology 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐065 สาขาวิทยาศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

คณิตศาสตร� คณิตศาสตร�ข้ันสูง เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิ
    ทางคณิตศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

๐๓๓๐066 ภาควิชาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

สถิติ/  
คณิตศาสตร�ประยุกต� 

คณิตศาสตร�ประยุกต� เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิ
    ทางคณิตศาสตร�ประยุกต� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

๐๓๓๐067 ภาควิชาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี   
คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

วิทยาศาสตร�
คอมพิวเตอร� 

วิทยาศาสตร�
คอมพิวเตอร�/ 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๔๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐068 ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส� 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส�/ 
วิศวกรรมไฟฟqา 

Robotics/ Assistive 
Devices/ Energy 
Strong/ Fuel Cell 
Application 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือ  
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐069 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Hydrology/ 
Meteorology 

Weather Prediction โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา  
    ทางวิศวกรรมชลประทาน หรอืทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐070 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

Nano or 
Environmental 
Technology for 
Food Industry 

Environmental 
Technology for 
Food Industry 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร�   
    ทางเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�   
    ทางวิศวกรรมอาหาร หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐071 สาขาวิชาคณติศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู&บ�านจอมบึง 
 

คณิตศาสตร�ศึกษา  การสอนคณิตศาสตร�/ 
Mathematics 
Education 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิต ิหรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
    พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐072 สาขาวิชาฟcสิกส� 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู&บ�านจอมบึง 
 

ฟcสิกส� Material Science 
and Technology 

เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ   
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ 
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐073 สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมการผลิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
 

วิศวกรรมการผลิต เครื่องมือกล/ 
วิศวกรรมเครื่องมือ/ 
กระบวนการผลติ/ 
ระบบผลิตอัตโนมตัิและ
การควบคุม 

โท-เอก
หรือเอก 

 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมการผลติ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐074 ภาควิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

Information 
Technology 

ระบบเครือข&าย/  
Big Data/  
Web Technology 

โท-เอก 
หรือเอก 

 

สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�   
    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�   
    หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ ทางคณิตศาสตร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐075 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

อาชีวอนามัย สุขภาพ โท-เอก 
หรือเอก 

 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
    หรือทางสุขศาสตร�อุตสาหกรรมและความปลอดภัย     
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐076 สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส&งเสรมิ
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร� 
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

นโยบายและการ
จัดการวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

Entrepreneurship 
Development 

โท-เอก 
หรือเอก 

 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐสิงคโปร� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กาํลงัศกึษาชัน้ป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี 
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด      
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ  
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
          เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด   
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 
2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาการจัดการ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ  
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด      
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐077 สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส&งเสรมิ
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร� 
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

นโยบายและการ
จัดการวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

Public Procurement 
and Commercialization  
of Research 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐสิงคโปร� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กาํลงัศกึษาชั้นป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
          เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

2. สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาการจัดการ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐078 อุทยานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม& 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การจัดการเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย�และ
นวัตกรรม 
(Technology 
Commercialization 
and Innovation 
Management) 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กาํลงัศกึษาชั้นป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
          เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

2. สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาการจัดการ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐079 อุทยานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม& 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การจัดการ
ผู�ประกอบการและ
นวัตกรรม 
(Entrepreneurship 
and Innovation 
Management) 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กาํลงัศกึษาชั้นป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
          เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

2. สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาการจัดการ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๕๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐080 สํานักงานจัดการทรัพย�สิน
ทางป�ญญาและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัแม&ฟqาหลวง 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การจัดการ
ผู�ประกอบการและ
นวัตกรรม 
(Entrepreneurship 
and Innovation 
Management) 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กาํลงัศกึษาชั้นป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
          เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

2. สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาการจัดการ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐081 เทคโนธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการวิศวกรรม
ระบบและการจัดการ
นวัตกรรม (Systems 
Engineering 
Management and 
Innovation 
Management) 

การจัดการนวัตกรรมและ 
การเปwนผู�ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation 
Management & 
Technology and 
Innovation 
Entrepreneurship) 

โท-เอก  สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ญี่ปุTน 

สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐082 หน&วยบ&มเพราะวิสาหกิจ
เทคโนโลยี   
ศูนย�ความร&วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

การจัดการผู�ประกอบการ 
และนวัตกรรม 
(Entrepreneurship 
and Innovation 
Management) 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุTน 

สหราชอาณาจักร 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    หรือสาขาวิชาหรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ี 
    จะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐083 อุทยานวิทยาศาสตร�  
สํานักงานส&งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริหารวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การบริหารจัดการ
อุทยานวิทยาศาสตร� 
หรือการจัดการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กาํลงัศกึษาชั้นป(สดุท�ายหรอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมี 
          ความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาการจัดการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
          เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

2. สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท  
(ทนุเพือ่ศกึษาต&อระดบัปรญิญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� หรือสาขาวิชาการจัดการ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ 
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐084 อุทยานวิทยาศาสตร�  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐085 อุทยานวิทยาศาสตร�  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
(โครงการอุทยานวิทยาศาสตร�) 

การจัดการเทคโนโลยี Technology 
Foresight 

เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร�การแพทย�   
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐086 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Mechanical 
Engineering 

Rail Transportation 
Noise and Vibration 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา 

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลยี  

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐087 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Mechanical 
Engineering 

Rail Freight and 
Logistics/ Train 
Movement 
Management 

โท-เอก  สหราชอาณาจักร 
 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐088 ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร
และทรัพยากร 
คณะเศรษฐศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Economics Rail Transport 
Economics 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
สหราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก)  
    1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
          พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด      
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ  
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี หรอื  
    1.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู� 
          พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด   
          - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.00 หรือ 
            เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี  
    1.3 อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อ  
          ในสาขาวิชาท่ีกําหนด      
    2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร ไม&ต่ํากว&า 3.50 หรือ 
          เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
    2.3 อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐089 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอนแก&น 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา - เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐090 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอนแก&น 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล - เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือมวุีฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

๐๓๓๐091 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอนแก&น 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ - เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐092 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอนแก&น 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธา - เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมโยธา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

๐๓๓๐093 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธา การจัดการโครงสร�าง
พ้ืนฐานในระบบราง
สําหรับการเดินรถ 

โท-เอก 

หรือเอก 
สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุTน 
สาธารณประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหล ี
เครือรัฐออสเตรเลยี 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐094 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Mechanical 
Engineering 

Rolling Stock 
Dynamics and 
Bogies Design 

โท-เอก
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๖๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐095 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Electrical 
Engineering 

Railway Signaling 
and Control 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐096 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Electrical 
Engineering 

Railway Traction 
System and Energy 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐097 ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมการผลิต/ 
วิศวกรรมระบบราง 

Virtual Reality เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมการผลิต   
    หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส�  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐098 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Transportation 
and Logistics 

Rail Transportation 
and Logistics 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโลจิสติกส�  
    ทางวิศวกรรมไฟฟqา ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือ   
    ทางวิศวกรรมโยธา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐099 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Transportation Rail Transportation โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐100 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา Railway Energy 
Electrification 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐101 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา Railway Signaling 
and Control System 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐102 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล Railway Vehicle 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐103 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล Railway Rolling 
Stock Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐104 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธา Railway Track Work 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐105 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธา Railway Infrastructure 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๗๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐106 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ Railway Operation/ 
Planning and 
Maintenance 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐107 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเคม ี Material Engineering 
for Railway (Such as 
Composite and 
Polymer) 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

๐๓๓๐108 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/ 
สถานวิจัยเพ่ือความเปwนเลิศ
ด�านนวัตกรรมถนนและ
ระบบราง 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโครงสร�าง
พ้ืนฐานระบบราง 

Track Engineering โท-เอก สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา 
ญี่ปุTน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สดุท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐109 วิทยาลัยโลจิสติกส�และ 
โซ&อุปทาน 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

โลจิสติกส�ระบบราง 
(Railway Logistics) 

ระบบโลจิสติกส�ท่ี
เช่ือมโยงกับการขนส&ง
ทางราง 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

สาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� 
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐110 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา Railway Signaling 
and Control System 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐111 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร� Railway Traffic 
Operation and 
Management 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐112 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล�อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล�อม 

Railway Infrastructure 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา  
    หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐113 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ Railway Operation 
and Planning 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐114 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล Rolling Stock and 
Maintenance 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐115 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ Railway Operation 
and Planning 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐116 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล Rolling Stock and 
Bogies Engineering 
and Maintenance 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๘๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐117 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมขนส&ง Railway Logistics 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมขนส&ง หรือวิศวกรรมโยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐118 ภาควิชาวิศวกรรม 
เหมืองแร&วัสด ุ
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมวัสดุ 
(Materials Science 
and Engineering)  

Materials Inspection 
Technology for 
Railway Application 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมโลหะการ   
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมอุตสาหการ   
    หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐119 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา Railway Traction 
System Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐120 ภาควิชาวิศวกรรม 
เหมืองแร&วัสด ุ
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมวัสด ุ Failure Analysis and 
Corrosion in Railway 
Industry 

โท-เอก 
หรือเอก 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมเครื่องกล    
    ทางวิศวกรรมการผลิต หรือทางวิศวกรรมโลหะการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐121 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Railway 
Aerodynamics 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐122 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Railway Vehicle 
Dynamics 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐123 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Power and Traction 
Systems in Railway 
Engineering 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐124 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Signaling and 
Communication 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐125 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Rail Transport 
Planning 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

  



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐126 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Failure Analysis in 
Railway Engineering 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐127 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล/ 
วิศวกรรมขนส&งทางราง 

Tribology in Railway 
Engineering 

โท-เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ  
    ทางฟcสิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ  
    ศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐128 คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธา Railway Design and 
Maintenance 
Engineering 

เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมโยธา หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐129 ภาควิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส�และ
โทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส�และ
โทรคมนาคม 

Railway Signaling 
and Control (Safety 
and Reliability 
Systems)/  
Railway Information 
System and 
Monitoring (Railway 
Detection)/ 
Electronic 
Interlocking 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา หรือ   
    ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือเทียบ 
    ได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือเทียบได�     
    ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐130 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ Railway System 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐131 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา Power Electrification 
of Railway System 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๙๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐132 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ Railway Operation 
and Planning 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐133 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมโยธา 
 

Railway Infrastructure 
Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา  
    หรือทางวิศวกรรมขนส&ง หรือมวุีฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐134 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

Railway 
Infrastructure 
Engineering 
 

The Track System โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมโยธา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐135 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมไฟฟqา 
 

Power Electrification 
of Railway System 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐136 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

Railway Vehicle 
Dynamics 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐137 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุร ี
(เครือข&ายระบบขนส&งทางราง) 

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

Railway Operation 
and Control 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐138 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

วิศวกรรมชีวการแพทย� 
 

Medical Image 
Processing  

เอก  สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
    ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐139 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

วิศวกรรมชีวการแพทย� 
 

Biomechanics โท-เอก  สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมชีวการแพทย�  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕ 
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐140 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

วิศวกรรมชีวการแพทย� 
 

Rehabilitation 
Engineering 

โท-เอก  สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมชีวการแพทย�  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕ 
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐141 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

Biomedical 
Engineering 
 

ป�จจัยมนุษย�ในงาน
วิศวกรรมและกายศาสตร�/  
การจําลองทางสรีรวิทยา 
และวิศวกรรมทาง
การแพทย�/ 
ชีวกลศาสตร�/  
การประมวลผลสัญญา
ทางการแพทย� 
 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน 
เครือรัฐออสเตรเลยี 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

2 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
    ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟqา หรือ   
    ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรอืมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๗ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐142 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

วิศวกรรมชีวการแพทย� 
 

Biomaterials/ Tissue 
Engineering 
 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๘ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐143 ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ 
เทคโนโลยีชีวภาพแห&งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

Biomedical 
Engineering  
 

Tissue Engineering/ 
Cell Engineering 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๐๙ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐144 ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห&งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

Biomedical 
Engineering/  
Bio Material  
 

Organic Synthesis/ 
Polymer Science 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุTน 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางเคมี ทางวัสดุศาสตร�   
    หรือทางเคมีพอลิเมอร� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน 
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๐ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐145 ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
และคอมพิวเตอร�แห&งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

Biomedical 
Engineering 

Biomedical Imaging/ 
Neuroimaging/ 
Molecular Imaging/ 
Computer Graphics 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุTน 

สหราชอาณาจักร 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา  
    ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�  
    หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร� ทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๑ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐146 ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
และคอมพิวเตอร�แห&งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

Biomedical 
Engineering 

Biomedical Signal 
Processing 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุTน 

สหราชอาณาจักร 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟqา  
    ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือ  
    ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐาน  
    เพียงพอท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๒ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐147 ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
และคอมพิวเตอร�แห&งชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยีแห&งชาต ิ
(ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย�) 

Rehabilitation 
Science/ 
Biomedical 
Engineering 

การวิจัยเรื่องคนพิการ
และผู�สูงอายุ 

โท-เอก 
หรือเอก  

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
    ปริญญาโท (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปรญิญาเอก)  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมชีวการแพทย� หรือ  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�  
    สาขาวิชาแพทยศาสตร� สาขาวิชากายภาพบําบัด   
    หรือสาขาวิชากายอุปกรณ�ศาสตร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า ๒.๗๕ หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม&ต่าํกว&า 3.50 หรือ 
    เทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
4. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาโท-เอก) หรือ 
    อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
    (ทุนเพ่ือศึกษาต&อระดับปริญญาเอก) 
 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๓ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐148 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

ชีววิทยาทางทะเล 
บริเวณข้ัวโลกเหนือ 
(Arctic Marine 
Biology) 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางวิทยาศาสตร�ทางทะเล   
    หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
    ทางชีววิทยาสิ่งแวดล�อม 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐149 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร� 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

ธรณีวิทยาอาร�กติก 
(Arctic Geology) 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ   
    ทางธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณ ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐150 สถาบันวิจัยดาราศาสตร� 
แห&งชาติ 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

ธรณีฟcสิกส�อาร�กติก 
(Arctic Geophysics) 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟcสิกส� หรือทางฟcสิกส� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๔ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐151 คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร� 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

การจัดการภัยพิบัติ
ด�านอุทกภัย 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐152 คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร� 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

การจัดการภัยพิบัติ
ด�านแผ&นดินไหว 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐153 คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร� 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

การจัดการมลพิษ
ทางอากาศ 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๕ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐154 คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร� 
(โครงการวิจัยข้ัวโลกตาม
พระราชดําริฯ) 

ธรณีเคมีบรเิวณ 
ข้ัวโลก 

- เอก  สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  
ญี่ปุTน  

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด� 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 
    ทางธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน  
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐155 ฝTายเครื่องจักรกลการเกษตร
แห&งชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�
(เครื่องจักรกลการเกษตร) 

Mechanical 
Engineering 

Combustion Engine/ 
Instrumentation/ 
Manufacturing 
process/ Finite 
Element Analysis/ 
Automotive 

เอก  สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน  
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�   
    ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐156 ฝTายเครื่องจักรกลการเกษตร
แห&งชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�
(เครื่องจักรกลการเกษตร) 

Precision 
Agriculture 

ระบบควบคุมอัตโนมตัิ/ 
วิศวกรรมเกษตร/ 
IT Plantation/ 
Precision Agriculture/ 
Automatic Control   

เอก  สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน  
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร� 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

 

 



รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลทีจ่ดัสรรให�กระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลย ีตามความต�องการของกระทรวง กรม หรอืหน&วยงานของรฐั ประจาํป(  2559 (ทนุบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

๑๑๖ 

 

หน&วยที ่ ตามความต�องการของ สาขาวชิา เน�น ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู�สมคัร 

๐๓๓๐157 ฝTายเครื่องจักรกลการเกษตร
แห&งชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�
(เครื่องจักรกลการเกษตร) 

วิศวกรรมเกษตร Seed Technology เอก  สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน  
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. สําเร็จการศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�   
    ทางวิศวกรรมเกษตร หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอ  
    ท่ีจะศึกษาต&อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า 3.50  
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 40 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

๐๓๓๐158 ฝTายเครื่องจักรกลการเกษตร
แห&งชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�
(เครื่องจักรกลการเกษตร) 

Mechanical 
Engineering 

Combustion Engine/ 
Instrumentation/ 
Manufacturing 
process/ Finite 
Element Analysis/ 
Automotive 

โท-เอก  สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุTน  
ประเทศในภมูิภาคยุโรป 

1 1. กําลังศึกษาช้ันป(สุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
    ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� หรือทางวิศวกรรมเกษตร 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต&อใน 
    สาขาวิชาท่ีกําหนด 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตร ไม&ต่ํากว&า ๒.๗๕ 
      หรือเทียบได�ไม&ต่ํากว&าน้ี 
2. อายุไม&เกิน 35 ป( นับถึงวันท่ีปcดรับสมัคร (วันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๘) 
 

 



   

มาตรา 36 แห
งพระราชบญัญตัริะเบยีบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
 ผู �ที ่จะเข�ารับราชการเป(นข�าราชการพลเรือนต�องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม
มีลักษณะต�องห�าม     
ดังต
อไปนี้ 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (1)   มีสัญชาติไทย 
      (2)    มีอายุไม
ต่ํากว
าสิบแปดป5 
      (3)    เป(นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขด�วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต�องห�าม 
      (1)    เป(นผู�ดํารงตําแหน
งทางการเมือง    
  (2)    เป(นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไม
สมประกอบ 
หรือเป(นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
      (3)    เป(นผู�อยู
ในระหว
างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก
อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (4)   เป(นผู�บกพร
องในศีลธรรมอันดีจนเป(นท่ีรังเกียจของสังคม 
      (5)    เป(นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน
งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี
ในพรรคการเมือง 
       (6)    เป(นบุคคลล�มละลาย 
      (7)    เป(นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว�นแต
เป(นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (8)  เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล
ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน
วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (9)    เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
     (10)  เป(นผู�เคยถูกลงโทษไล
ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (11)  เป(นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน หน
วยงานของรัฐ 
 

 ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป(นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต
ถ�าเป(นกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (8) หรือ (9) ผู�นั้น
ต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (10) ผู�นั้นต�องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แล�ว และต�องมิใช
เป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต
อหน�าท่ี 
                                               

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

เอกสารแนบท�าย 2 


