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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
รืไอง  รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจัดสรร฿นกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือ หนวยงานของรัฐ 

ประจำปี 2563  (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) 
 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทีไทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ทีไจัดสรร฿นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือ 
หนวยงานของรัฐ ประจำป 2563 (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551  
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน  ๎์๐  หนวย   รวม  ๎์๑  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 2.   ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 
  โ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง กรม 
หรือหนวยงานของรัฐ ทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมกำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 
2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  โ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌทำเวຌกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌว
ทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงิน อีก 2 ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 

 

 3.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  3.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    3.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
    3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก 
      (1)  ป็นผูຌที ไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณี ละมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน 
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 
หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 2562ี หรือ 
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      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿น 
ตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)  
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 2562ี 
    3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมี  
ผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, 
B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ป นับถึง
วันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 2562ี 
  ใ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 3.1.2 หรือขຌอ 3.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 

จากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  3.3  สำหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมั ครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
  3.4  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ  
    3.5  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง 

หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256๎ี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

  3.6  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน 
ทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว   
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
    3.7  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอน
เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  3.8 ผูຌสมัครสอบตຌองเมป็นนักศึกษา฿นระดับปริญญาอก฿นประทศ ละถຌาผูຌสมัครสอบ
ป็นนักศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นประทศ ละเดຌริไมทำวิทยานิพนธ์เปลຌว หากป็นผูຌเดຌรับทุนตຌองทำวิทยานิพนธ์     
฿หຌสรใจกอน จึงจะออกดินทางเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศเดຌ 
  3.9 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  3.10 สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌ ขຌาสอบขงขัน 

พืไอรับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
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 4.   การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทีไศูนย์ ขาวสำนักงาน ก .พ . 47/111      
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ 
http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัคร
สอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
 

  ไ.โ  กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร 
    ไ.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ แ พฤศจิกายน – โ  ็ธันวาคม โ5ๆโ 
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 

ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  

฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     4.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ตัๅงตวันทีไ แ พฤศจิกายน – โ่ ธันวาคม โ5ๆโ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     4.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 
     4.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
     4.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     4.2.6 การสมัครสอบตามขั ๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผู ຌสมัครสอบป็นผู ຌลงลายมือชื ไอ  
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ .ศ. 2544  
ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิด 

ฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 

  4.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
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     (2) สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
พรຌอมทัๅงสำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 
     (3)   สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท สำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก 
     ิไี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน 

     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน  
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 2562ี 
     (6)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
       4.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 4.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
   4.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   4.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   4.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 5. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ 

  5.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล 

ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความ
ตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

   5.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
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    5.3   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไ
สอบ กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  
    5.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัคร
สอบขงขัน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  6.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ7 มกราคม โ56ใ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ  http://stscholar.nstda.or.th  
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 7.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      7.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension   
     7.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ       
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     7.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา 

ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม  
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ /หรือ ดยการพิจารณาประมิน 

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
 

   7.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    7.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย  (mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    7.2.2  สอบผานวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวา
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    7.2.3  เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 

ตามทีไกำหนด฿นขຌอ 7.2.1 ละ 7.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดยคัดเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจำนวน โ-ไ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน  
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   7.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 
  7.4   ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 

มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

   7.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   7.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

   7.7  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  7.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน 

  7.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  7.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 8.  การรายงานตัวละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 10. การทำสัญญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
ละนวัตกรรมกำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ 
ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 11. การรับงินทุน 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
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 12. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก .พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
 

 13. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 

 14. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  14.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  14.2   กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน เมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256โ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณ ี

  14.3   กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ  มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด 
หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ 3.5 3.6 หรือ 3.7 

   14.4  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก .พ. 
ละ/หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมกำหนด 

  14.5   ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

      14.6   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
      14.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)   
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
  14.8  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  14.9  เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

(ิลงชืไอ)                  ปຂยวัฒน์   ศิวรักษ ์
 
 

(นายปຂยวัฒน์   ศิวรักษ)์ 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 
 

สำเนาถูกต้อง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์แ ศูนย์วิจัยทคนลยีระบบราง
ละการขนสงสมยั฿หม 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
 

Data science, 

Computer 

Science, 

Computer 

Engineering, 

Information 

Science  

Data analytics/   

Big Data 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถติิ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑  
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี  
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์โ ภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาขตหาด฿หญ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการ/ 
วิศวกรรมระบบราง 

Railway Operation 

and Planning 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑  
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์ใ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี
 

Electrical 
Engineering 

Data 

Communication 

and Networking for 

Railway System 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ สำรใจการศึกษา  
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี หรอื 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์ไ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี
 

Electrical 
Engineering 

Smart Grid for 

Railway Power 

Network 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี หรอื 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์5 สาขาวิชาวิศวกรรม
ทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลรตันกสินทร ์

วิศวกรรม
ทรคมนาคม 

ประมวลผลสญัญาณ
ดิจิทัล 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  

ทางวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี หรอื 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เเๆ สาขาวิชาวิศวกรรม
ทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลรตันกสินทร ์

วิศวกรรม
ทรคมนาคม 

การสืไอสารขຌอมลู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
     สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี หรอื 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์7 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 
 

วิศวกรรมครืไองกล 
 

Dynamic System 

and Control 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษาระดบั
ปริญญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมครืไองกล    
ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ   
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0์8 วิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 
 

วิศวกรรมลหการ Semisolid 

Metallurgy 

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐสิงคปร ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมลหการ  

ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ   

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
    



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์9 คณะอุตสาหกรรมกษตร 
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 

การจัดการความ
ปลอดภัยทางอาหาร 
(Food Safety 

Managementี 

Food Supply Chain 

Management / 

Food Safety 

Economics 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ   

หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์0แเ สาขาวิทยาการคอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลกรุงทพ 

วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

ความมัไนคงปลอดภัย
ทางเซบอร ์

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ   
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แแ สาขาวิชาทคนลยียานยนต์
สมัย฿หม 
ภาควิชาทคนลยี
อุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลกรุงทพ 

Electrical 

Engineering 

Motor Control / 

Embedded 

Software/  

Electrical Vehicle 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ   
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0แโ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

Control 

Engineering 

- ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนกิส์ ทางวศิวกรรมระบบควบคุม   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แใ ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

นานทคนลย ี Advanced 

Nanomaterials-by-

design 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศกรรมคมี  

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีทคนิค   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

์๏๏์0แไ คณะทคนิคการพทย ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

Electronics 

Devices/ 

Electronics 

Sensor 

อุปกรณ์ทางการพทย ์

ิMedical Devicesี 
ทัๅงออกบบ 

ละการสรຌาง 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาทคนิคการพทย์  

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการพทย์  

    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แ5 คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยีการกษตร 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลลຌานนา 

Smart Farmer 

and Smart Farm 

Engineers 

ู ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

หรือสาขาวิชากษตรศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแๆ ภาควิชาวิศวกรรมสิไงวดลຌอม 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

Environmental 

Engineering/ 

Environmental 

Science 

Biofuels and 

Biochemicals 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสิไงวดลຌอม  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค.62) 

(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค.62) 
(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ็ คณะภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

Bioinformatics ู ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
2. สาขาวิชาภสัชศาสตร์   

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค.62) 

(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค.62)  
(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ่ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ละทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์

Robotics/  

Assistive Devices/ 

Computer 

Engineering 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ้ สาขาวิชาวิศวกรรม 
มคคาทรอนิกส ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิศวกรรม 

มคคาทรอนิกส ์

หุนยนต์พืไออตุสาหกรรม ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์เโเ คณะอุตสาหกรรมกษตร 
ละชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิทยาศาสตร ์
ละทคนลยีการ
อาหาร 

Nanotecnology  

ดຌาน Nutraceuticals 

and Functional 

Foods and 

Cosmetics 

 อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์   

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เโแ ภาควิชาวิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส ์

ละทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส ์

Smart Electronics/ 

Artificial Intelligence 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เโโ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี

วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

ความปลอดภัยทาง
สารสนทศ 

ละคอมพิวตอร ์

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
     ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์023 ภาควิชากษตรกลวิธาน 
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

ครืไองจักรกล
การกษตร 

ครืไองจักรกล
การกษตรระบบ
อัตนมัติพืไอการกษตร 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาปรญิญาท 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางทคนลยีครืไองจักรกลกษตร 

หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางครืไองจักรกลกษตร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
    ิวันทีไ โ็ ธ.ค. โ5ๆโี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์024 สถาบันคຌนควຌาละพัฒนา
ผลิตผลทางการกษตร 
ละอุตสาหกรรมกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

การผลิตละการ
ออกบบวิศวกรรม
พืไอการผลิต 

Material and 

Machine Designs 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลติ  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางพลังงานทดทน ทางวัสดุศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑  
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

์๏๏์0โ5 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี 

Atmospheric 
Sciences 
 

Atmospheric 

Physics and 

Chemistry 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษาระดบั
ปริญญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี  
สาขาวิชาทคนลยสีิไงวดลຌอม ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โๆ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี 

ดาราศาสตร์ หรือ 
ฟຂสิกส ์

Optics/ 

Instrumentation 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกนิ ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0โ็ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี  

ฟຂสิกส์ดาราศาสตร์ 
ิAstrophysics) 
 

Data Intensive 

Astronomy  

ละ Computational 

Astrophysics and 

Cosmology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ่ สาขาวิชาคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
 

Chemistry Medicinal 

Chemistry/ Nano 

Chemistry/ Physical 

Chemistry/ Nuclear 

Chemistry 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0โ้ สาขาวิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
 
 

Biology Biotechnology/ 

Bioinformatics/ 

Chemical biology/ 

Molecular biology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใเ สาขาวิชาฟຂสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พิบูลสงคราม 
 

Physics 
 

Quantum Physics/ 

Optics/ 

Nanoelectronics/ 

Biophysics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใแ สำนักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมฟງาหลวง 

Intellectual 
Property and 
Patents Law 
 

กฎหมายทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชานิตศิาสตร์ ทางกฎหมาย ทางกฎหมายทรัพย์สนิทางปญัญา 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใโ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันราธิวาส 
ราชนครินทร ์
 

Robotics & 
Automation 
Engineering หรือ 
Mechatronics 
Engineering   
 

การวิจัยดຌาน
อุตสาหกรรมหุนยนต์
พืไอการอุตสาหกรรม 
ิRobotics) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา   
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ละหุนยนต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใใ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันราธิวาส 
ราชนครินทร ์
 

Electrical and 
Electronics 
Engineering  

การวิจัยดຌาน
อุตสาหกรรม
อิลใกทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ิSmart Electronics) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใไ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา      
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันราธิวาส 
ราชนครินทร ์
 
 

Automotive 
Engineering หรือ 
Mechanical 
Engineering หรือ 
Electrical 
Engineering   

การวิจัยอุตสาหกรรม
หุนยนต์ยานยนต์
สมัย฿หม  
ิNext-generation 

Automotive) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา   
ทางวิศวกรรมครืไองกล  ทางวิศวกรรมยานยนต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0ใ5 ภาควิชาทคนลยสีารสนทศ 
คณะทคนลย ี

ละการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
 

ทคนลยี
สารสนทศ 
 

Data Science and 

Cloud Computing 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  

หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใๆ ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ

ละทคนลยีการผลติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
 
 

ทคนลยีระบบ
ขนสงทางราง 
 

Rolling Stock 

Engineering and 

Maintenance 

ทูอก 
หรืออก 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
ยอรมน ี

สาธารณรัฐฝรัไงศส  
ญีไปุຆน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
ทางวิศวกรรมลหการ  ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0ใ็ ภาควิชาทคนลยีวิศวกรรม
ยธาละสิไงวดลຌอม  
วิทยาลัยทคนลยี
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

ทคนลยีระบบ
ขนสงทางราง 
 

Geodesy/ Survey/ 

Geo-informatics 

อก สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางยธา  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ่ ภาควิชาสถิติประยุกต์         
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

Data Science ู ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ 
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  

 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ้ ภาควิชาบริหารธุรกิจ       
วิทยาลัยนานาชาติ    
มหาวิทยาลยัทคนลยี        
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
 

ลจสิติกส์ / 
การจัดการลจิสติกส์ 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมลจิสติกส์              
ทางวิศวกรรมการจัดการลจสิติกส์  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ    
ทางวิศวกรรมการผลติ  
ทางวิศวกรรมขนถายวัสดุละลจสิติกส์     
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๎๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไเ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละอิลใกทรอนิกส์  
คณะทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 
 

Automation 
Engineering 
 

Automation, 

Factory System, 

Data 

Communication 

and Network, 

Control Electronics 

ทูอก 
หรืออก 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
ยอรมนี  

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  ทางวิศวกรรมอัตนมัติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี     
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เไแ ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 
คณะทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 

Tool Engineering Tool Design, Mold 

and Die 

Components, 

Automation 

Machines, 

CAD/CAM/CAE 

ทูอก 
หรืออก 

สหพันธ์สาธารณรัฐ
ยอรมนี  

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์

ํ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมการผลิต  
ทางวิศวกรรมวสัดุ  ทางวิศวกรรมอตันมัติ  
ทางวิศวกรรมครืไองมือ ทางวิศวกรรมครืไองมือละมพิมพ์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี     
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไโ คณะสัตวพทย์ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ทคลยีการอาหาร 
ิFood Technology) 
หรือ พิษวิทยา 
ดຌานอาหาร  
ิFood Toxicology) 
 

สุขอนามัยดຌานอาหาร 
ิFood Hygiene)  

ละผลิตภัณฑ์จากสตัว์ 
ิAnimal Products) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ สำรใจการศึกษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาสตัวพทย์ศาสตร์   
สาขาวิชาภสัชศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี     
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไใ ศูนย์ทคนลยีลหะ 

ละวัสดุหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Mechanical 
Engineering/ 
Materials 
Engineering 
 

Integrated 

Computational 

Materials 

Engineering (ICME), 

Composites 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไไ ศูนย์ทคนลยีลหะ 

ละวัสดุหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ  

Mechanical 
Engineering 
 

Structural 

Optimization 

(Topology 

Optimization 

Design) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ5 ศูนย์ทคนลยีลหะ 

ละวัสดุหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Mechanical 
Engineering 
 

Kinematics,  

Bio-kinematics หรือ 
Biomechanics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไๆ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เฟฟງา  
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

วิศวกรรมเฟฟງา 
ิElectrical 
Engineering) 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัย฿หม  
ิNext-Generation 

Automotive) 

Electric Vehicle 

Charging Energy 

Storage  

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนกิส์  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ็ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เฟฟງา  
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

วิศวกรรมเฟฟງา 
ิElectrical 

Engineering) 

Power System 

Analysis for Electric 

Railway System, 

Rail Electric Power 

Feeding System, 

Voltage, Current 

Stability and 

Control System  

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนกิส์  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0ไ่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิไงวดลຌอมละธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชมงคล
รัตนกสินทร ์
 

Chemical Biology ู ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   
 

 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ้ สถาบันมาตรวิทยาหงชาต ิ
 

วิศวกรรมครืไองกล / 
วิศวกรรมเฟฟງา /
วิศวกรรมการวัดคมุ / 
วิศวกรรมอุตสาหการ / 
ฟຂสิกส์ /   
ฟຂสิกส์ประยุกต ์

มาตรวิทยา 
ิMetrology) ดຌาน
นวัตกรรมละพัฒนา
ครืไองมือวัด หรือ 
Instrument  

รวมทัๅง ทคนลย ี

ทีไกีไยวขຌองดຌานการวัด 
หรือหุนยนต์  
หรือระบบอตันมตั ิ

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล             

ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมการวัดคุม  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ   
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์05เ ภาควิชาพืชเร  
คณะกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

Synthetic Biology 
/ Molecular 
Breeding 
 

Synthetic Biology ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

สหพันธรัฐรสัซยี 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05แ สาขาวิชาทคนลยีลจสิติกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์  
ละศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทคนลยี        
ราชมงคลอีสาน 
 

ทคนลยี           
ลจสิติกส์/ 
วิศวกรรมขนสง 

วิศวกรรมขนสง
อัจฉริยะ 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมลจิสติกส์              
ทางวิศวกรรมการจัดการลจสิติกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๏๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05โ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมอุตสหการ
อัจฉริยะ 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ          
ทางวิศวกรรมการผลติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05ใ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยันรศวร 
 

คณิตศาสตร ์ Mathematical 

Cryptography/ 

Coding Design/  

Data Science and 

Analytic 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี    
   ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษาระดับ

ปริญญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ 

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์05ไ สาขาวิชาฟຂสิกส ์

ละวิทยาศาสตร์ทัไวเป  
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 
 

ฟຂสิกส ์ ู อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์055 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
 

Semiconductor 
Physics/  
2D Materials 

Physics/  
Applied Physics 
 

III-V Semiconductor 

Physics/  

High-Frequency 

Semiconductor 

Device Design/  

2D Materials Physics/ 

Material Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐกาหลี฿ตຌ

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 
ประทศอสิราอล 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์   
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี     
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05ๆ ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
 

Technology or 
Innovation 
Management 
 

การ฿ชຌทคนิค AI  

ละ Data Analytic 

ป็นครืไองมือ฿น 

การวิคราะห์รวมกับ
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร ์

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี     
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05็ กลุมวิจัยการวิคราะหร์ะดับ    
นานขัๅนสูงละความปลอดภยั 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

Nanotoxicology Genetic and 

Molecular 

Toxicology,  

Tissue Engineering, 

Toxicokinetics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
หรือสาขาวิชาภสัชศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 
Engineering) 

Biocybernetics ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์        
ทางวิศวกรรมคมี   
หรือสาขาวิชาพทยศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05้ สาขาวิชาทคนิคการพทย์ 
คณะสหวชศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 
Engineering) 
 

Cell Engineering 

หรือ Precision 

Medicine 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปร์ 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาทคนิคการพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เๆเ ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 

Biomedical 

Instrumentation/ 

Biomechanics/ 

Rehabilitation 

Engineering 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์        
ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมครืไองกล   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆแ สำนักวิชาพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมฟງาหลวง 
(ภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 
 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์  
 

ปัญญาประดิษฐ ์

ละชีวสารสนทศ 
ิBioinformatics) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาพทยศาสตร์  
หรือสาขาวิชาทันตพทยศาตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆโ สำนักวิชาพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมฟງาหลวง 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม           
ชีวการพทย์  
 

หุนยนต์ละรบบ
อัตนมัติ ิRobotic) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาพทยศาสตร์  
หรือสาขาวิชาทันตพทยศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๐๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆใ ทีมวิจัยวัสดผุสมนาน 

สำหรับอุตสาหกรรม  
กลุมวิจัยนานผสม 

ละการคลือบนาน  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
คมี /  
วิศวกรรมคมี  /  
นานทคนลย ี

พืไอวัสดุฉลาด 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมวัสดุ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆไ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิรฒ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 
Engineering/ 
Bioengineering) 
 

Robotic  

ละ Mechatronics  

in Medicine 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆ5 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 
Engineering) 
 

Biomanufacturing ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมคมี  
หรือสาขาวิชาพทยศาสตร์  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆๆ สถาบันวิศวกรรมชีวการพทย์ 
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

Biomedical 
Engineering 
 

Biomechanics ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์ละระบบอตันมัติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายเุมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆ็ สาขาวิศวกรรมสิไงวดลຌอม 
ภาควิชาวิศวกรรมคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
  

Environmental 
Engineering หรือ 
Environmental 
Science 

Environmental 

Toxicology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
หรือสาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆ่ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะสหวชศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

ชีวสารสนทศศาสตร์ 
ิBioinformatics) 
 

Precision Medicine 

ทีไกีไยวขຌองกับรคมะรใง 
ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปร์ 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย ์ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ๆ้ สาขาวิชากายภาพบำบดั 
คณะสหวชศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
 

วิศวกรรมการฟื้นฟู 
ิRehabilitation 
Engineering) 
 

Orthotic and 

Prosthetic Devices 

หรือ Assistive 

Technology for 

Vision, Hearing,  

and Movement 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปร์  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากายภาพบำบัด   
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ปนับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็เ ภาควิชาวิทยาการปญัญา  
คณะวิทยาลัยการจัดการวิจัย
ละวิทยปัญญา  
มหาวิทยาลยับูรพา 
 

Cognitive 
Science/ 
Cognitive 
Informatics 

Theoretical 

Neuroscience, 

Computer 

Modelling, 

Biomedical 

Engineering, 

Biosignal 

Processing, 

Computer 

Neuroscience หรือ 
Artificial Intelligence 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ   
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวตอร์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็แ คณะบริหารธรุกิจ 

ละทคนลยีสารสนทศ  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์
 

Artificial Intelligence 

(AI) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็โ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม
การกษตร  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
 

วิศวกรรมเฟฟງา 
 

Power Systems ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี     
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๑๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็ใ สาขาวิชาวิศวกรรมยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลตะวันออก 
 

วิศวกรรมสำรวจ 
 

Geodetic 

Engineering/ 

Surveying/ 

Construction 

Surveying 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็ไ สาขาวิชาทคนลยีธรณี  
คณะทคนลยี 
มหาวิทยาลยัขอนกน 
 

Geo-informatics/ 
Surveying/ 
Geodesy 
 

Geographic 

Information System 

(GIS) and Remote 

Sensing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางทคนลยีธรณี 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็5 หลักสตูรวสัดุศาสตร ์
ละนานทคนลยี  
สาขาฟຂสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนกน 
 

นานทคนลยี 
ิNano technology) 
 

นานเบอทคนลย ี

ิNano 

biotechnology) หรือ 
การพทย์ระดับนาน 
ิNanomedicine) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ละนานทคนลยี 
ทางฟຂสิกส์ ทางคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็ๆ สาขาวิศวกรรมครืไองกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนกน 

Robotics/ 
Assistive Device 
 

ทคนลย ี

การประยุกต์฿ชຌงาน 

กับอุตสาหกรรม
ภาย฿นประทศ 

ละสาขาอืไน โ 

ทีไทันสมัย 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมครืไองกล  ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็็ สาขาการจดัการทคนลยี
สารสนทศ  
คณะทคนลยีสารสนทศ 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม 

ทคนลย ี

ละนวัตกรรม 

 

การจัดการทคนลยี
ละนวัตกรรม 
ิTechnology  

and Innovation 

Managementี 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาการจดัการ  ทางการจดัการอุตสาหกรรมละทคนลยี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็่ สาขาทคนลยยีางละพอลิมอร์ 
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

ทคนลยีลหะ 

ละวัสด ุ

กระบวนการปรรูป 
พอลิมอร์  
ิยางหรือพลาสติกี 
ยาง กระบวนการตຌนนๅำ 
ละผลิตภัณฑ์ยาง 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี  ทางคมีพอลิมอร์  
ทางคมีอุตสาหกรรม ทางคมีทคนิค  
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์  
ทางทคนลยีวสัดุพอลิมอร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็้ ทีมวิจัยนานทคนลย ี

พืไอสิไงวดลຌอม  
กลุมวิจัยวสัดผุสม 

ละการคลือบนาน  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
 

Bio-
nanotechnology 

Environmental 

Bioengineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม ทางวิศวกรรมวสัดุ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่เ กลุมวิจัยการรงปฏิกิริยา 
ละการคำนวณระดับ 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Chemical 
Engineering/ 
Nanotechnology/ 
Applied 
Chemistry 
 

Nanomaterials and 

Nanocomposites for 

Applications in 

Biorefinery and 

Green Chemical 

Production and 

Purification 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ สำรใจการศึกษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ละนานทคนลยี 
ทางนานวิทยาละนานทคนลยี ทางคมี  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่แ ทีมวิจัยนานทคนลย ี

พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ละวชสำอาง  
กลุมวิจัยการหอหุຌมระดับนาน 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Pharmaceutical 
Science 
 

Pharmacology ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่โ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละคอมพิวตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรมดิจิทัล 
 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา   
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๒๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่ใ ภาควิชาวิศวกรรมยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรมยธา 
 

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม
ดยอาศัย
ทคนลยีชีวภาพ
สำหรับงาน
อุตสาหกรรม 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่ไ ภาควิชาวิศวกรรมยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรมยธา 
 

วิศวกรรมยธาอัจฉริยะ 
ิSmart Civil 

Engineering) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตร ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรมการผลิต 
 

Mechatronics ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลติ  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่ๆ สาขาวิศวกรรมคอมพิวตอร์/ 
สาขาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลพระนคร 
 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์

หุนยนต ์ ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา    
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์   
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่็ สาขาวิศวกรรมคอมพิวตอร์/ 
สาขาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลพระนคร 
 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์
 

ปัญญาประดิษฐ ์ ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่่ ภาควิชาทคนลย ี

ละการจัดการสิไงวดลຌอม  
คณะสิไงวดลຌอม 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
  

ทคนลยีชีวภาพ
ละสิไงวดลຌอม 
ิชีวสถิติี 
 

ชีวสถิติ หรือ
วิทยาศาสตร์ขຌอมูล 

ชิงสิไงวดลຌอม 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสิไงวดลຌอม  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่้ คณะภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

Bioinformatics ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้เ ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
ละสิไงวดลຌอม  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

Environmental 
Engineering/ 
Environmental 
Science 
 

Biofuels and 

Biochemicals 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสิไงวดลຌอม  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี  
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้แ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรมศาสตร ์
ละทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์
 

Robotics/  

Assistive Devices/ 

Computer 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี  
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้โ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาธนบุร ี
 

Food Engineering  
 

Automation ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๓๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้ใ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัยธรรมธิราช 
 

วิศวกรรมระบบ
อัตนมัต ิ
 

Intelligence 

Manufacturing/ 

Industrial 

Automation/ 

Industrial Internet 

of Things/  

Robotics 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมครืไองกล             
ทางวิศวกรรมการผลติ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนกิส์  ทางวิศวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลติ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้ไ ฝຆายสถานีวิจัย  
สถาบันวิจัยสงซินครตอน 
ิองค์การมหาชนี 
 

คมี / ฟຂสิกส์ /  
วัสดุศาสตร ์

การศึกษาบบ 
operando XAS 

experiments สำหรับ
ทคนคิสงซนิครตรอน 
สำหรับวัสดุดຌานพลังงาน 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี ทางวัสดุศาสตร์ 
หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้5 ฝຆายสถานีวิจัย  
สถาบันวิจัยสงซินครตอน 
ิองค์การมหาชนี 
  

วัสดุศาสตร/์       
นานทคนลย ี

Magnetic Materials/  

Soft X-ray 

Spectroscopy 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี ทางวัสดุศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้ๆ ฝຆายครืไองรงอนุภาค 
สถาบันวิจัยสงซินครตอน 
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ครืไองรง
อนุภาค 
ิAccelerator 
Physics)  
 

ระบบมหลใกสำหรับ
ครืไองรงอนุภาค 
ิAccelerator 

Magnets) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้็ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช 
  

วิศวกรรมการจัดการ 
ิEngineering 
Management)  

Digital Product 

Management/ 

Smart Product 

Development/ 

Innovation 

Management/ 

Industrial Internet 

of Things 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
ทางวิศวกรรมการผลติ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลติ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช 
  

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์

Cognitive Science/ 

Cognitive 

Informatics/ 

Advanced Analytic/ 

Artificial 

Intelligence/ 

Business 

Intelligence/ 

Robotics/ Assistive 

Devices/ 

Intelligence 

Systems 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

สาธารณรัฐสิงคปร ์

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์        
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมสารสนทศ  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
ทางทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์
 

วิศวกรรมคอมพิวตอร์  
วิศกรรมทรคมนาคม 
วิทยาการคอมพิวตอร์ 
วิศวกรรมสารสนทศ 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปร์  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์        
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมสารสนทศ  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ทางวทิยาการคอมพิวตอร ์ 
หรือสาขาสารสนทศศาสตร์  
ทางทคนลยสีารสนทศละการสืไอสาร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์100 ขนงวิชาทคนลยี
อุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช 
 

ทคนลยีลหะ 

ละวัสด ุ

Design for 

Manufacturing/ 
Traditional and 

New Concept 

Manufacturing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อิสราอล  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ           
ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนกิส์ ทางวศิวกรรมระบบควบคุม  
ทางวิศวกรรมการผลิต  ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมลหการ 
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์101 ขนงวิชาทคนลยี
อุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช  

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์
 

Robotics/ Assistive 

Devices 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อิสราอล 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ           
ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ  
ทางวิศวกรรมการผลติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์102 ขนงวิชาทคนลยี
อุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช 
 

ทคนลยีลหะ 

ละวัสด ุ
 

Design for 

Manufacturing  

หรือ Traditional and 

New Concept 

Manufacturing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ           
ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมระบบควบคุม  
ทางวิศวกรรมการผลิต  ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมลหการ 
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๔๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์103 ภาควิชาทคนลยีทางอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สาขาบรรจุภณัฑ ์
 

Bio-based Food 

Packaging 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางทคนลยีอาหาร  
ทางทคนลยีอตุสาหกรรมกษตร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์104 ภาควิชาทคนลยีทางอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วิศวกรรมปรรูป
ละวิศวกรรมอาหาร 
 

การออกบบ 

ละพัฒนาครืไองมือ 
กระบวนการ  
ละการควบคุม
กระบวนการทีไกีไยวขຌอง 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ  
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์105 ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Host and 

Microbial 

Interaction 

 

Microbiome and 

Host-microbe 

Interaction 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 

อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์106 ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Plant Breeding Nutritional Genomic 

and Breeding 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์107 ทีมวิจัยประมวลสัญญาณ       
ชีวการพทย์  
ศูนย์วิจัยทคนลยีสิไงอำนวย
ความสะดวกละครืไองมือพทย์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(ภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 
  

Biomedical 
Engineering, 
Computer 
Science Data, 
Data Science, 
Mechanical 
Engineering   

 

Medical device, 

Medical signal 

processing, Medical 

device product 

design, 

Biomechanics, 

ergonomic design, 

Robotics   

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์         

ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวตอร์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์108 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะสหวชศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
(ภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทยี 

วิศวกรรม          
ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 
Engineering) หรือ
วิทยาศาสตร์        
ชีวการพทย์ 
ิMedical 
Sciences) 
 

Medical Imaging 

System for 

Pathology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปร์  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศกรรมชีวการพทย์  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย ์ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์109 ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาน
ดຌานสุขภาพละสิไงวดลຌอม 
กลุมวิจัยการวิคราะห ์
ระดับนานขัๅนสูงละความ
ปลอดภัย  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

Nanotoxicology  Genetic and 

Molecular 

Toxicology,  

Tissue Engineering, 

Toxicokinetics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
หรือสาขาวิชาภสัชศาสตร์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำ  กวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์110 ภาควิชาวิศวกรรมคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

Bioengineering/ 

Biomedical 

Engineering 

Implant 
Biomaterials/  

Cells or Tissue and 

Materials 

Interphase/ 

Biomaterials 

Processing/  

Tissue Processing 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน 
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมวสัด ุ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์111 ศูนย์วิจัยทคนลยีสิไงอำนวย
ความสะดวกละครืไองมือพทย ์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

Biomedical 

Engineering 

Biomedical Assistive 

Technology for 

People with 

Disabilities 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  ทางทคนลยสีารสนทศ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์112 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

หุนยนต ์

ทางการพทย์ 
Deep Learning ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์        
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมครืไองกล         
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์113 กลุมวิจัยทคนลยีชีวภาพ 
ระดับมลกุลทางการพทย ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

Biomedical 

Engineering 

(Pharmaceutical 

Engineering) 

Pharmaceutical 

Engineering : 

Medicinal 

Chemistry 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี  ทางชีวคมี  
สาขาวิชาภสัชศาสตร์  
หรือสาขาวิชาทคนิคการพทย์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

๕๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์114 ทีมวิจัยระบบสรຌางภาพ 

ทางการพทย์ 
ศูนย์วิจัยทคนลยีสิไงอำนวย
ความสะดวกละครืไองมือพทย ์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

Biomedical 

Engineering, 

Computer 

Engineering/ 

Science or 

Electrical 

Engineering 

Medical imaging, 

Image processing, 

Artificial Intelligence 

or Virtual Reality 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย ์

ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์115 กลุมวิจัยทคนลยีชีวภาพ
ระดับมลกุลทางการพทย ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

Biomedical 

Engineering 

(Pharmaceutical 

Engineeringี 

Structural Biology 

for Drug 

Design/Discovery 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป  

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี ทางชีววิทยา  
ทางชีวคมี  ทางพันธุศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี    
สาขาวิชาภสัชศาสตร์  
สาขาวิชาทคนิคการพทย์  
หรือสาขาวิชาพทยศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์116 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

ชีวกลศาสตร ์ การออกบบขຌอทียม 
ขนขาทียม 
ทคนลยีชวยคนพิการ 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี  
 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์117 สถาบันทคนลยจีิตรลดา Computer 

Engineering/ 

Computer 

Science 

 

- ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศกรรมคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์118 สถาบันทคนลยจีิตรลดา วิศวกรรมไฟฟ้า 
ิElectrical 

Engineeringี 

- ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษาระดบั
ปริญญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์119 สถาบันพัฒนาละฝึกอบรม
รงงานต้นบบ     
มหาวิทยาลยัทคนลยี       
พระจอมกล้าธนบุร ี

วิศวกรรมคมี 
ิChemical 

Engineering) 

Biorefinery ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์120 สถาบันวิทยาการหุนยนต์
ภาคสนาม ิFIBO) 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุรี   

วิศวกรรมเฟฟງา/
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์ 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรมหุนยนต์/ 
วิศวกรรมอัตนมัต ิ

Embedded System 

Design 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์  ทางวิศวกรรมอัตนมัติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโแ สถาบันวิทยาการหุนยนต์
ภาคสนาม ิFIBO) 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุรี   

Robotics 

Engineering 

Robotics & 

Automation 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์  ทางวิศวกรรมอัตนมัติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค.62) 
(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค.62)  
(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์122 สำนักงานสภานยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวตักรรมหงชาติ 
ิสอวช.ี 

นยบาย
วิทยาศาสตร์ 
ทคนลย ี

ละนวัตกรรม 
ิScience 

Technology  

and Innovation 

Policy) 

นยบายสงสริมการ
พัฒนากำลังคน
ระดับสูงพืไอตอบสนอง
ความตຌองการของ 
ภาคศรษฐกิจ ิTalent 

Development and 

Utilization Policy) 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป

  

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี  

1.1 สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ 
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
    ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
      ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ  

1.2 สาขาวิชาศรษฐศาสตร์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

    ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 
      ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  

1.3 อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
2. สำรใจการศึกษาระดบัปริญญาท  

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
    โ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ 
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
    โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 

     ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
2.3 อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์123 สำนักงานสภานยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวตักรรมหงชาติ 
ิสอวช.ี 

นยบาย
วิทยาศาสตร์ 
ทคนลย ี

ละนวัตกรรม 
ิScience 

Technology and 

Innovation 

Policy) 

การพัฒนา
ผูຌประกอบการ฿หม 
ละนยบายสงสรมิ
วิสาหกิจริไมตຌน 
Entrepreneurship 

Development and 

Start-up Policy 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป

  

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี  
1.1 สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

       ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
    ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
      ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ  
1.2 สาขาวิชาศรษฐศาสตร์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ

พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
    ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 
      ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
1.3 อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
2. สำรใจการศึกษาระดบัปริญญาท  

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
    โ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ

   สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์  
   หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

   ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
    โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 

     ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
โ.ใ อายเุมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ์๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์124 สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี  

Strategy 

Management 

Strategy 

Organization and 

Leadership/ Strategy 

and Business 

Development/ 

Strategy and 

Innovation Strategic 

Leadership 

ท สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ   
ไ.  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์แโ5 สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี  

Public Policy 

Analytics/ Data 

Science for 

Public Policy 

Data Analytics 

Specialization for 

Public Policy 

ทูอก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

 

์๏๏์126 สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี  

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์

AI/ Machine Learning ทูอก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตรป์ระยุกต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์127 สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี  

กฎหมาย International 

Economic Law/ 

International 

Business Law/ 

International Trade 

Law 

ท สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชานิติศาสตร์   
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ.  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์แโ่ ฝຆายสถานีวิจัย 
สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 

วัสดุศาสตร/์ 
นานทคนลย ี

Magnetic Materials / 

Soft X-ray 

Spectroscopy 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี ทางวสัดศุาสตร์ 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ้ ฝຆายครืไองรงอนุภาค 
สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ครืไองรง
อนุภาค 
ิAccelerator 

Physicsี 

ระบบมหลใก 

สำหรับครืไองรง
อนุภาคิAccelarator 

Magnetsี 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก 

์๏๏์แใเ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมระบบ
ควบคุม (Control 

Systems 

Engineering) 

Precision 

Engineering  

พืไอการออกบบระบบ
ควบคุม 

สำหรับระบบชิงกล
ละระบบออตมชันทีไ
ตຌองการความมนยำสูง 

ท สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์         
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ.  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใแ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering 

Precision Engineering 

พืไอการออกบบ 

ละพัฒนาระบบชิงกล
สำหรับงานความ
ละอียดสูง 
ละความมนยำสูง 

ท สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล   

ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์แใโ สถาบันวิจัยสงซันครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

ฟຂสิกส์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร ์

Optics/ 

Optical Engineering 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์   

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ.  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใใ ฝຆายสถานีวิจัย 
สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

ฟຂสิกส์ / คม ี การศึกษาครงสรຌาง
วัสดุดຌวย Grazing 

Incident X-ray 

Scattering 

Technique 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

สาธารณรัฐกาหลี฿ตຌ 
ครือรัฐออสตรลยี  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใไ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหง
ประทศ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECiี 

วิศวกรรมการผลิต/ 
วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

Microbial 

Bioprocessing 

(Scale-up 

Fermentation & 

Downstream 

Processing) 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ             
ทางวิศวกรรมการผลติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แใ5 ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mathematical 

Modeling for 

Agriculture 

Forecasting using 

Data from Remote 

Sensing Forecasting 

Crop Growth and 

Quality in Closed 

Production System 

ทูอก สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์         

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ   
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์136 ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering 

Manufacturing 

Automation/ 

Robotics/ Control/ 

Mechatronics  

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน   
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษาระดบั
ปริญญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล              
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ           
ทางวิศวกรรมการผลติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใ็ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Synthetic Biology 

(Computer-Aided 

Design of 

Biological System 

/Advanced 

Genetic/ 

Molecular 

Engineering/ 

Metabolic 

Engineering) 

Synthetic Biology ทูอก สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
โ. สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวคมี   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
     

์๏๏์138 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
 ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิทยาศาสตร์
คอมมพิวตอร์ /
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Computer Vision/ 

Activity and Task 

Recognition/ 

Evaluation 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใ้ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวตอร์
พืไอการคำนวณชัๅนสูง 
(ThaiSC) 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

ระบบการประมวลผล
คอมพิวตอรส์มรรถนะสูง 
(High Performance 

Computing System) 

ท สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐสิงคปร ์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  

หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ.  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์140 ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวตอร์
พืไอการคำนวณขัๅนสูง 
ิThaiSCี 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

ระบบการประมวลผล
คอมพิวตอรส์มรรถนะสูง 
ิHigh Performance 

Computing Systemี 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐสิงคปร์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์141 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ิIndustrial 

Engineeringี 

Manufacturing 

Systems, Industrial 

Operations, 

Operations 

Research 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์                       

ทางวิศวกรรมครืไองกล  ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถติิ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํํ๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์142 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมครืไองกล 
ิMechanical 

Engineeringี 

Manufacturing 

Systems หรือ 
Production Systems 

หรือ Automation 

Systems หรือ
Mechatronics หรือ 
Cyber-Physical 

Production Systems 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล             
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์143 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาศาสตร์
คอมพิวตอร/์
วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Machine Vision, 

Automation 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวตอร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายเุมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์144 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์ 

วิศวกรรมระบบ
ควบคุม 

ระบบสมองกลฝังตัว 
ิEmbedded System  ี

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมระบบควบคุม  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์145 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาศาสตร์
คอมพิวตอร/์
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Machine Vision, 

Robotics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ สำรใจการศึกษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์146 ศูนย์ทคนลยสีิไงอำนวยความ
สะดวกละครืไองมือพทย์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/
วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์
วิศวกรรม           
ชีวการพทย์/
วิทยาการ
คอมพิวตอร/์
วิศวกรรมหุนยนต ์

การประยุกต์฿ชຌ 
Artificial Intelligence 

฿นการดูล 

ละสนบัสนุนผูຌสูงอายุ
฿นการ฿ชຌชีวิตประจำวัน 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์147 ศูนย์ทคนลยีพืไอความมัไนคง
ของประทศละการประยุกต์  
ชิงพานิชย์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/
วิศวกรรม    
อิลใกทรอนิกส/์ 
วิศวกรรมระบบ
ควบคุม/ 

วิศวกรรมครืไองกล 

Intelligent System 

for Dual-Use 

Application 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ  
ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์148 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

คณิตศาสตร์
ประยุกต/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร/์
วิศวกรรมครืไองกล/
วิศวกรรมอุตสหการ 

Simulation Based 

Engineering Science 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ  ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์149 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/
วิศวกรรมครืไองกล/ 
วิศวกรรมยานยนต/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Autonomous 

Vehicle 

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐกาหลี฿ตຌ

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี          
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมครืไองกล  ทางวิศวกรรมยานยนต์   
ทางวิศวกรรมคอมพวิตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ   
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
    



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์150 ศูนย์วิจัยระบบราง 
ละการขนสงสมยั฿หม 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 
 

วิทยาศาสตร ์
การขຌอมูล 

Data Analytics, 

Artificial 

Intelligence, 

Machine Learning, 

Deep Learning 

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี          
โ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ 

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ   
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   

์๏๏์151 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering/ 

Electrical 

Engineering 

Optics and Lens 

Design for Laser 

Processing Optics 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมครืไองกล   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์152 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Electrical 

Engineering/ 

Computer 

Engineering/ 

Mechatronics 

Engineering/ 

Mechanical 

Engineering 

Computer Vision for 

Industrial 

Manufacturing 

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี    
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
 

์๏๏์153 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Electrical 

Engineering/ 

Computer 

Engineering/ 

Mechatronics 

Engineering/ 

Mechanical 

Engineering 

Machine Learning 

for Industrial 

Manufacturing 

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  

ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   
 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์154 ศูนย์ทคนลยีลหะ 

ละวัสดุหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering or 

Interdiscliplinary 

Program 

Design for 

Innovation or 

Product 

Development 

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   

์๏๏์155 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Materials Science 

& Engineering 

/Chemical 

Engineering 

 

Natural Fiber 

Preparation & 

Modification for 

Bio-based 

Composites 

ทูอก  สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  

ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางคมี 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

์๏๏์156 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering 

Multiscale/ 

Multiphase 

Computational 

Modeling for 

Hierarchical/ Bio-

inspired Functional 
Polymeric Materials 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล             

ทางวิศวกรรมวัสดุ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๎๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์157 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering หรือ 
Materials 

Engineering 

Numerical 

Modelling of 

Mechanical 

Response & amp/ 

Failure Behavior of 

Polymer 

Biocomposite/ 

Bio-inspired 

Composites 

ทูอก 

 

 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล             
ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมคมี  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถติิ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   

์๏๏์158 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Polymer 

Chemistry 

 

Chemical Surface 

Modification/ 

Functionalization of 

(Bio-based) Particles 

or Fiber 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวชิาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี ทางคมีอินทรีย์      
ทางคมปีระยกุต์  
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ5้ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมคมี 
ิChemical 

Engineering) 

 

Bio-based Chemical 

Engineering 

(Production and 

Purification of  

Bio-based 

Monomer/ 

Precursors) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวศิวกรรมคมี  
หรือมีวฒิุการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แๆเ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วัสดุศาสตร์ละ
วิศวกรรมวสัดุ 
ิMaterials 
Science & 
Engineering) /
วิศวกรรมคมี 
ิChemical 
Engineering) 

Bio-based Fiber 

Processing 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล             

ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมคมี  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
ทางวัสดุศาสตร์ ทางคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แๆแ ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี

ทางอาหาร  
ิFood Science 

and Technology) 

วิศวกรรมอาหาร 
ิFood Engineering) 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางทคนลยีการอาหาร  
หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ   
ทางทคนลยีชีวภาพทางอาหาร  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แๆโ หຌองปฏิบัติการวสัดุนาน 

พืไอพลังงานละการรงปฏิกิริยา 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 

Engineering 

Bio-based Carbon 

Material Production 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐกาหลี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมวสัด ุ

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ.  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แๆใ หຌองปฏิบัติการวสัดุนาน 

พืไอพลังงานละการรงปฏิกิรยิา 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 

Engineering 

Separation and 

Purification 

Engineering 

อก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ   
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์แๆไ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ 
สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี 
(ทุนสนับสนุน EECi) 
 

Computer 
Science / 
Computer 
Engineering / 
Aerospace 
Engineering 

Optimization/ 

Maths modelling 

for UAV / Aviation 

Application 

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์        
ทางวิศวกรรมการบินละอวกาศ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แๆ5 สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ 
สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Survey 
Engineering / 
Electrical 
Engineering 

GNSS and 

Navigation 

Applications 

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ                 
ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แๆๆ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

กฎหมาย
ทคนลยีชีวภาพ 

ู ท หรือ
ทูอก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางชีวคมี  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

์๏๏์แๆ็ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญา
ดຌานทคนลยีชีวภาพ 
หรือ  
การวิคราะห์มลูคา
ทรัพย์สินทางปัญญา  

ท หรือ
ทูอก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

์๏๏์แๆ่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม  
หรือการบรหิาร
จัดการทคนลย ี

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม 

ดຌานทคนลยีชีวภาพ  

ท  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์169 ศูนย์วิจัยทคนลยีสิไงอำนวย
ความสะดวกละครืไองมือพทย ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

บริหารจดัการ
ทคนลย ี

การถายทอดทคนลยี
ทางดຌานการพทย ์

ทูอก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
   

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็เ ฝຆายพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
EECi  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 

Engineering 

Intelligent 

Maintenance 

Systems/  

Multi-sensor 

Monitoring of 

Manufacturing 

Processes/ Flexible 

Automation/ 

Reconfiguration 

Systems 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล             
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แ็แ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

หุนยนต์ทางการพทย์  
(Medical 

Robotics) 

- ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร  

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี
สหพันธ์สาธารณรัฐ

ยอรมนี 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็โ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาบูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมวสัดุ/ 
วิศวกรรมการผลิต 

Additive 

Manufacturing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
ทางวิศวกรรมพอลิมอร์  ทางวิศวกรรมการผลิต  
ทางวิศวกรรมครืไองกล  ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็ใ สาขาวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมการผลิต Design for 

Manufacturing and 

Product 

Development 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
ทางวิศวกรรมการผลติ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แ็ไ สำนักงานการศึกษา  
คณะวิทยาการสารสนทศ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส ์

ละคอมพิวตอร ์

Big Data Analytics ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี          
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมซอฟวร์              

หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์   
หรือสาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ   
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๏๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็5 ศูนย์ความรวมมือทางวิชาการ
เทยูฝรัไงศส  
(DORAS Center)  
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 
 
 
 

Remote Sensing/ 

Plant Physiology 

Remote Sensing & 

Plant Physiology 

Applications for 

Precision 

Agriculture 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็ๆ ศูนย์ความรวมมือทางวิชาการ
เทยูฝรัไงศส  
(DORAS Center)  
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 
 

Remote Sensing/ 

Crop Modeling 

Remote Sensing & 

Modeling 

Applications for 

Smart Farming 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็็ ศูนย์ความรวมมือทางวิชาการ
เทยูฝรัไงศส  
(DORANS Center)  
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Remote Sensing/ 

Atmospheric 

Science 

Eddy Covariance & 

Remote Sensing for 

Photosynthesis 

Observation/ 

Weather Forecast 

for Smart Farming 

Applications 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษาระดบั
ปริญญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็่ ภาควิชาพืชสวน  
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Environment 

Horticulture 

การผลิตพืชสวน฿น
สภาพควบคมุ (Smart 

Greenhouse หรือ 
Plant Factory) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ็้ ภาควิชาพืชสวน  
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Plant Physiology/ 

Plant Breeding 

Advanced High 

Throught 

Phenotyping สำหรับ
การศีกษาสณัฐานวิทยา
ละการปรับปรุงพันธุ์
พืช฿นพืชสวน 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ่เ ภาควิชาพืชสวน  
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Plant Molecular 

Breeding 

Plant Genome 

Editing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ่แ ภาควิชากษตรกลวิธาน  
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Biosystems 

Engineering 

Intelligent Machines ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำ กวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แ่โ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ  
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Master of Laws 

(LL.M.)  

Intellectual 

Property Law, 

International Law 

ท สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

โ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี         
โ. สาขาวิชานิติศาสตร์ ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

ทางกฎหมายธุรกิจ ทางกฎหมายระหวางประทศ   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ่ใ หຌองปฏิบัติการภสัชวิทยา 
ละพิษวิทยา 
ศูนย์บริการวิคราะห์ทดสอบ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Toxicology / 
Pharmacology 

การศึกษาความป็นพิษ
ตอสารพันธุกรรม 

(Genotoxicity) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี       
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ่ไ ครงการจดัตัๅง EECi  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 

Engineering/ 

Bioprocess 

Engineering/ 

Bioengineering 

การออกบบ
กระบวนการชีวภาพ 
หรือ การขยายขนาด
กระบวนการชีวภาพ 

ทูอก 
หรืออก 

สหราชอาณาจักร  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

 

แ 
 

1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แ่5 ครงการจดัตัๅง EECi  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Technology and 

Innovation 

Management 

Business 

Development 

ท สหรัฐอมริกา 
 คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

สาธารณรัฐสิงคปร ์

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ่ๆ ครงการจดัตัๅง EECi  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Technology and 

Innovation 

Management 

การประมินผล    
ขตนวัตกรรมทีไมี
ผลกระทบตอศรษฐกิจ
ของภูมิภาค 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

สาธารณรัฐสิงคปร ์

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ   

สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์  หรือสาขาวิชาบริหารธรุกิจ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด          
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์187 ครงการจดัตัๅง EECi  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Technology and 

Innovation 

Management 

Enterpreneurship 

Development 

ท สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
 ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

สาธารณรัฐสิงคปร ์

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี   
    แ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ  
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ 

        ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
          ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรอื  

1.2 สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธรุกิจ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

          ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
2. อายเุมกิน ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆ โี  

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๐๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์188 ภาควิชาคม ี
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

คม ี ทรัพยากรธรรมชาติ
ละของหลือทิๅงจาก
กระบวนการ 

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ่้ ภาควิชาคม ี
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

ทคนลยีพอลิมอร ์ วัสดุคอมพสิต ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางคมี  
ทางทคนลยีพอลิมอร์  ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้เ ภาควิชาพฤกษศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาการพืช Smart farming/ 

Precision Agriculture 

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา 
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้แ ภาควิชาพฤกษศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาการพืช Plant Biotechnology ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์   
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้โ ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิทุนสนับสนุน EECiี 

Chemical 

Engineering 

Biorefinery ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้ใ ภาควิชาวิศวกรรมคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
(ทุนสนับสนุน EECi) 
 

Chemical 
Engineering/ 
Biochemical 
Engineering 
 

Bio-catalysis/  

Bio-reaction 

Engineering 

ทูอก 

หรืออก  
สหรัฐอมริกา  

คนาดา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีอุตสาหกรรม  
ทางคมีทคนิค ทางคมีวิศวกรรม  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี   
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้ไ ภาควิชาทคนลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
(ทุนสนับสนุน EECi) 
 

Bioprocess 
Engineering 
 

Biorefinery, 

Industrial 

Biotechnology 

ทูอก 

หรืออก  
สหรัฐอมริกา  

สหราชอาณาจักร 
    สหพันธ์สาธารณรัฐ     
          ยอรมนี 

ครือรัฐออสตรลยี 
ญีไปุຆน 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวคมี  
สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ   
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์แ้5 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
(ทุนสนับสนุน EECi) 
 

จุลชีววิทยา 
 

Biocatalysis 

Technology 

อก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป  

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา  

หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ.  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้ๆ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
(ทุนสนับสนุน EECi) 
 

จุลชีววิทยา 
 

จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 
ิIndustrial 

Microbiology) 

 

  อก  สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท 
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี  

์๏๏์แ้็ ภาควิชาทคนลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Synthetic 
Biotechnology 
 

Cellular 

Engineering/ 

Systems Biology 

ทูอก 

หรืออก  
สหรัฐอมริกา  

สหราชอาณาจักร 
    สหพันธ์สาธารณรัฐ     

 ยอรมน ี
ครือรัฐออสตรลยี 

ญีไปุຆน 
 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศกึษา
ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวคมี ทางชีววิทยา       
สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมชีวภาพ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี 
หรือ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ้่ ครงการจดัตัๅง EECi  
สายงานพัฒนากำลังคน 

ดຌานวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
สำนักงานกลาง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Science 
Education 

STEM Education ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี        
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถติิ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือ 

ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี 

ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค.ๆโี    
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏เแ้้ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์  
วิทยาขตฉลิมพระกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Plant Phonemic Plant Phenotyping 

Tchnology 

ทูอก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี    
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ  
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา 2.75 
    หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 62) 



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์โเเ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
วิทยาขตศรรีาชา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 
Engineering 

Robotics and 

Automation 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. สำรใจการศึกษาปริญญาท 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
4.  อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
     ิวันทีไ โ็ ธ.ค. โ5ๆโี 

์๏๏์โเแ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
วิทยาขตศรรีาชา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 
Engineering 

Them Fluid for 

Aerospace 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. สำรใจการศึกษาปริญญาท 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือ 

มีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
4.  อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
     ิวันทีไ โ็ ธ.ค. โ5ๆโี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๑๕ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์โเโ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมครืไองกล Navigation and 

Control in 

Aerospace 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
   สำรใจการศึกษาระดับปรญิญาท (ทุนพืไอศึกษาตอระดับ

ปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี     

หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 6๎) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 6๎) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



อกสารนบท้าย ๑ 

รายละอยีดประภททุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  ๎๑๒๏ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

ํ๒์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์20๏ ภาควิชาฟຂสิกส์อตุสาหกรรม
ละอุปกรณ์การพทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 

Clinical Engineering ท-อก สหรัฐอมริกา 
ญีไปุຆน 

 

ํ 1. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์   

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 6๎) 
     

์๏๏์โเ๐ ภาควิชาฟຂสิกส์อตุสาหกรรม
ละอุปกรณ์การพทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 

Hospital Engineering ทูอก สหรัฐอมริกา 
ญีไปุຆน 

ํ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาปรญิญาตรี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์    

ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์   
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ๎ี 

 
 
 
 



   

มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (1)   มีสัญชาติเทย 

      (2)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (3)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (1)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (2)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (3)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (4)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (5)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (7)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (8)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (9)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (10)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (11)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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