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โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระยะที่ 1 ระยะที่  2 ระยะที่  3 ระยะที่ 3+
ในแผนฯ 6 (2530-2534) ได้
กําหนดให้มีการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาของชาตใิน
สาขาที่มีความสําคัญเร่งด่วน
และเหมาะสมกับประเทศไทย 
3 สาขาหลัก คือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ประเทศไทยยัง
ขาดแคลนบุคลากรใน
สาขาวิชาดังกล่าวอยู่มาก  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนกําลังคน ว&ท 3  
สาขาหลัก  จึงได้ขออนุมัติ
ทุน ตปท. จํานวน  789 ทุน

ในแผนฯ 7 (2535-
539)ประเทศยังมีความ
ต้องการกําลังคนใน 3 สาขา
หลัก รวมทั้ง วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทางด้าน ว&ท
จึงได้ขออนุมัติทนุ  
จํานวน 1,299 ทุน
(ตปท. 1,199 
ใน ปท. 100)

ประเทศยังมคีวามตอ้งการ
กําลังคนในสาขาวิชาสําคัญๆ 
ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับโลก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนสาขาที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
นาโนเทคโนโลยี  
Bioinformatics เป็นต้น    
จึงได้ขออนุมัติทนุ
จํานวน 1,500 ทุน
(ตปท. 1,400 
ใน ปท. 100)

มีหน่วยงานใหม่ๆ เกิดขึ้นใน 
วท.  (สดร. และ สทน.) 
รวมทั้ง  ม.ราชมงคล 9 แห่ง  
ม.ราชภัฎ  40 แห่ง ซึ่งจะเป็น
หลกัในการช่วยพฒันาท้องถิ�น
ของตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซึ�งมีผลดีต่อทั*ง
เศรษฐกจิชุมชน ความเป็นอยู่
ของชุมชนและสังคม จึงได้ขอ
อนุมัติทุน
จํานวน 1,100 ทุน 
(ตปท. 1,000 
ใน ปท. 100)

ความเป็นมา
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 3+

ทุนต่างประเทศ 789 1,199 1,400 1,000

ทุนในประเทศ 0 100 100 100
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รวม ทุนต่างประเทศ จํานวน  4,388 ทุน
      ทุนในประเทศ   จํานวน 300 ทุน

ครม. อนุมัติ 7 ก.พ. 32 15 ก.พ.  37 13 ส.ค. 46 27  พ.ย. 50
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2533 – 2548 2539 - 2554 2548 - 2562 2552 - 2566



4

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุน

เริ่มจัดใน 3+

(1) หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

(2) มหาวิทยาลัย  รวม ม.ราชมงคล และ  ม.ราชภัฏ

(3) หน่วยงานอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวข้อง

กับ ว&ท

รวมประมาณ 80 หน่วยงาน
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สาขาวิชาที่จัดส่งนักเรียนไปศึกษา 
มี  6  สาขาวิชา
1. เทคโนโลยีโลหะ วัสดุและพลังงาน             
2. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1
3. เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 2 3
4. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน &
5. สาขาอื่น ๆ  เช่น บริหารเทคโนโลยี 3+
6. นาโนเทคโนโลยี 



ความเชื่อมโยงของสาขาวิชาต่างๆ
    คณิตศาสตร์         ฟิสิกส์             เคมี                 ชีววิทยา

วิทย์ และ วิศวฯ
ด้านโลหะและวัสดุ

วิทย์ และ วิศวฯ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และพันธุวิศวกรรม

วิทย์ และ วิศวฯ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วัสดุ -โลหะ  
      - พอลิเมอร์(รวมถึงยาง)
      - เซรามิกส์
พลังงาน – biofuel
           - nuclear
           - solar
การผลิต(manufacturing)
และออกแบบวิศวกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ
       (รวม system biology)
พืช (รวมถึงพืชอาหาร
       และพืชพลังงาน)
อาหาร
สิ่งแวดล้อม
molecular biology
mycology
ยา  วัคซีน
ปิโตรเคมี
nuclear technology (ไม่ใช่เพื่อพลังงาน)

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

คอมพิวเตอร์
การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
microelectronics
computational science
สถิติศาสตร์
ดาราศาสตร์

Nanotechnology
อุตสาหกรรมเกษตร,   Bio-informatics,   Bio-medical  engineering, 

Medical  Devices, Sensor Technology, Robotics

nanotechnology ใช้ในทุกสาขาหลัก

multidisciplinary

Technology Management
science policy ,  science education, intellectual property, logistics management,

operations research, museum management
6
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921

จํานวนนักเรียนทุน  จําแนกตามสาขาวิชาต่างๆ

* โลหะและวัสดุ *  พลังงาน             
* อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ * นิวเคลียร์ 
* ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม * บริหารเทคโนโลยี
* วิทยาศาสตร์พื้นฐาน       * IP  &  Patent Law
     -  ฟิสิกส์                       -  คณิตศาสตร์
     -  เคมี                            -  ชีววิทยา
* นาโนเทคโนโลยี
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รวม    3,765 คน
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ผลการดําเนินงาน 
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มีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น  (2533-2555) 3,765   คน

ทุนต่างประเทศ 3,517 คน แบ่งเป็น
โครงการระยะที่ 1 789 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 2 1,199 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 3 1,177 คน (ปี 2548-2555)
โครงการระยะที่ 3+ 352 คน (ปี 2552-2555)
สําเร็จแล้ว 2,110 คน

ทุนในประเทศ 248 คน
สําเร็จแล้ว 83 คน

8
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นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญา

รวม   2,193   คน
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นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามหน่วยงาน
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มหาวิทยาลัย ก.วิทย์ฯ หน่วยงานอื่นๆ

รวม   2,193   คน

อื่นๆ  เช่น  ลาออกเนื่องจากชดใช้ทุนครบแล้ว ลาออกชดใช้เงิน  เสียชีวิต  จํานวน 107  คน
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ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเทศมีความมั่งคั่งและมีธรรมาภิบาล

ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การสาธารณสุข

ประเทศมีความแข่งขันได้โดยรวมสูง

ประเทศมีความสามารถทาง ว&ท และการบริหาร

ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

 โครงสร้างพื้นฐาน

                         ด้าน ว&ท      ด้าน Logistics         ด้านบริการต่อประชาชน

โครงการนักเรียนทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

บทบาทของโครงการนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต่อการพัฒนาประเทศ
11
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ผลที่ได้รับจากนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา 

O   โครงการและผลงานวิจัย/วิชาการ 
      มากกว่า   7,700   รายการ
O   ได้รับรางวัลวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
      มากกว่า   200   รางวัล 
O   มีการเสนอผลงานเพื่อขอสิทธิบัตร
     และอนุสิทธิบัตร  มากกว่า  180  รายการ
O   จํานวน 118  คน  ดูแลนักเรียนทุน คปก. 200 โครงการ
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ผลที่ได้รับจากนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา (ต่อ)

.   ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุนได้รับรางวัลต่างๆ   เช่น

ระดับชาติ      
   *  นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ *  นักเทคโนโลยีดีเด่น
   *  นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ *  รางวัลลอรีอัล
   *  รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น *  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

ระดับนานาชาติ
   *  รางวัลจาก International Exhibition of Inventions of Geneva
  *  The Ross Coffin Purdy  Award,  สหรัฐอเมริกา

   *  Brussels Eureka World Exhibition,  เบลเยี่ยม         
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 ประโยชน์ของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม

O การเกษตร
O อุตสาหกรรม 
O การแพทย์
O พลังงาน
O ความมั่นคง

O  การจราจร 
O ภัยพิบัติ
O การศึกษา
O การสร้างเครือข่ายการวิจัย
O การกระจายความเจริญให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
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ก.วิทยาศาสตร์ฯ

สวทช.  

คําแนะนํา             
จากนักวิจัย สวทช.

ศูนย์ประสานงาน 
นร.ทุน

เจ้าสังกัด

นร.ทุน        
จบแล้วทํางาน

มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

นร.ทุน        
ระหว่างเรียน

     ผู้กํากับดูแลศูนย์
- รศ.หริส สูตะบุตร      
- ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์    
- รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
- รศ.ปริทรรศน์
   พันธุบรรยงก์ 
- ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
- ดร.กว้าน สีตะธนี 
- นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผล
   การพิมพ์ 
- ศ.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
-ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    
- นางกอบแก้ว
  อัครคุปต์

ที่ปรึกษา
ประจําอยู่
ต่างประเทศ

ก.พ.

ระบบการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

นร.ทุนระหว่างเรียนให้ข้อมูล
แก่ศูนย์ประสานงาน นร.ทุน 
และ นร.ทุนรุ่นน้อง
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ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุน ทางด้าน ว & ท                
(ศนวท.)

(ตั้งโดย ครม. เมื่อ 29 ธันวาคม 2545)

วิสัยทัศน์  :   เป็นเพื่อนที่พึ่งได้ของนักเรียนทุน

ภารกิจ  :   ติดตามและประสาน ในระหว่างการ 
              เรียนและการทํางาน เพื่อทําให้ประเทศ
              ได้ประโยชน์สูงสุดจากนักเรียนทุน
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กิจกรรมของ ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช. และ ศนวท.
ในการดูแลนักเรียนทุน

 



ทุนตรี-โท-เอก                               ทุนพัฒนาข้าราชการ (ในประเทศ) 
    ทุนพัฒนาข้าราชการ (ต่างประเทศ)                   ทุนปริญญา (ต่างประเทศ)

                   จัดปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมของ นร. ทุน 
      ก่อนศึกษาในประเทศ / ก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ  ปีละ 4  ครั้ง
(เชิญ สํานักงาน ก.พ.  จิตแพทย์  รุ่นพี่ที่สําเร็จแล้วและผูแ้ทนจากหน่วยงานต้นสังกัด)

การเตรียมความพร้อมของผู้ได้รับทุน 
18



19      จัดให้นักเรียนทุนที่กําลังเตรียมตัวเดินทางได้พบกับ
              ผู้แทนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

University of King’s College, London

25 ตุลาคม 2555
University of North Texas 

9 มกราคม 2556

University of Birmingham 

16 มกราคม 2556
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การพบกับนักเรียนทุนที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดเทอม
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เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2550 
- เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ศนวท. ได้ทราบและแก้ปัญหา ให้นักเรียนทุน 
- นักเรียนทุนที่ไม่รู้จักกันได้มาพบกัน และได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ
  สํานักงาน ก.พ./สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ทําให้การ
  ประสานงานทําได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ



การเตรียมความพร้อมที�จะทาํงาน 

O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีๆ ละ 2 ครั้ง

22

22
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O จัดสัมมนา นร.ทุน ที่สําเร็จการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา 
    เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย

การดูแลนักเรียนทุนให้ได้ทาํวิจัย 

นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทางด้านพลังงาน      
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย จัดเมื่อ 17 มกราคม 
2556

นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทางด้าน
นิวเคลียร์ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย      
จัดเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2555

23
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ประสานงานกับเจ้าสังกัดเพื่อช่วยดูแลให้ นร.ทุนที่จบแล้วได้
ทํางานวิจัยและใช้ความรู้ความสามารถให้มากที่สุด

จัดให้หน่วยงานต้นสังกัดพบกับท่าน ปกท.วท.  กรณีที่หน่วยงาน
มอบหมายงานที่มิใช่งานวิจัย/วิชาการ  มากเกินไป ทําให้นักเรียน
ไม่มีเวลาที่จะทํางานวิจัย/วิชาการ

จัดทําฐานข้อมูลนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://stscholar.nstda.or.th  เมื่อปี 2545 ปรับปรุงปี 2549
คาดว่าจะปรับปรุงครั้งที่ 2  เดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
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โครงการติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้งที่ 1 (ปี48-49)
•  ศนวท. ได้เดินทางไปพบนักเรียนทุนมาแล้วทั้งหมด 33 แห่ง

• ศูนย์แห่งชาติ 3 ศูนย์ (NECTEC, BIOTEC, MTEC), สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ศูนย์ซินโครตรอน

• 19 มหาวิทยาลัย (สจพ, สจล, ม.ธ., จุฬาฯ, มจธ, ม.เกษตร, มศว, ศิลปากร, มหิดล, นิด้า, 
เชียงใหม่, แม่โจ้, มหาสารคาม, ขอนแก่น, อุบล, บูรพา, สุรนารี, สงขลา, ราชมงคลธัญบุรี)

• 8 หน่วยงานใน ก.ทรัพย์ฯ (คพ., สส., สผ.), ก.วิทย์ฯ (วศ., ปส., วว.), 

ก.อุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม), สภาวิจัยแห่งชาติ, สภาพัฒน์ฯ

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กําลังทํางานอยู่ 
ณ หน่วยงานต้นสังกัด  
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โครงการติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้งที่ 2 (ปี52-55)
• จัดให้นักเรียนในแต่ละภูมิภาคได้พบและรู้จักกันเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย

• ภาคเหนือ   จังหวัดเชียงใหม่ (31 มค. 2552)  ม.เชียงใหม่  ม.แม่โจ้  ม.ราชมงคล ล้านนา   
                 จังหวัดพิษณุโลก (14 พย. 52)  ม.นเรศวร    
•ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น (5 กย. 52)  ม.ขอนแก่น   ม.มหาสารคาม

จังหวัดอุบลราชธานี (19 กย. 52)  ม.อุบล   ม.ราชภัฏอุบล
จังหวัดนครราชสีมา (3 เม.ย. 53) ม.สุรนารี  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ

•ภาคใต้  จังหวัดสงขลา (19 ธ.ค. 52)  ม.สงขลา  
• กรุงเทพฯ หน่วยงาน วว.  มว.  อพ. (25 ก.พ. 53) คพ. สผ. สส. กรมทรัพยากรน้ํา  
  กรมทรัพยากรธรณี  สป.ทรัพย์ฯ (17 มิ.ย.53)  สจล. (20 มิ.ย. 54) สทน. (12 ก.ค. 54) มศว. (27 
ก.ค. 54) ปส. และ ม.เกษตร (3 ส.ค. 54) ม.เกษตร (กําแพงแสน) และ ม.ศิลปากร  (31 ส.ค. 54) 
นิด้า (20 ก.ย. 54)  ม.บูรพา (13 ต.ค. 55) มจพ.(13 ก.พ. 55) ส่วนงานกลาง สวทช. และ 
NANOTEC (15 ก.พ. 55)  MTEC (29 ก.พ. 55) NTEC (6 มี.ค. 55) BIOTEC (19 มี.ค.55)
จุฬาฯ (27 มี.ค. 55) และจะไปหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
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จัดทําโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) 
ทุนละ 250,000 บาท

วัตถุประสงค์
       1.   เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น
            ทําวิจัยให้กับนักเรียนทุนที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา
       2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักวิจัยอาชีพ
       3.  เพื่อสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยแก่
            นักเรียนทุนที่มีโครงการวิจัย แต่ขาด 
            งบประมาณ
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งบประมาณ
       โครงการละไม่เกิน  250,000 บาท
       O ค่าบริหารโครงการ  12% (รวมค่าสาธารณูปโภค)
          ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
       O ค่าตอบแทนผู้วิจัย ไม่เกิน 36,000 บาท 
                 (3,000 บาท/เดือน)
       O  ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (จ้างตามอัตราราชการ)
       O  ค่าครุภัณฑ์

O  ค่าวัสดุ 
       O  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
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O สตง.
O   คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
O   สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาฯ
O   สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
O   คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการของ ก.วิทย์ฯ

   ผลการประเมิน
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลตามเป้าหมาย

นักเรียนทุนที่กลับมาได้ทํางานวิจัย 80% 

การประเมินผลโครงการ
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O    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ประเมินความคุ้มค่า
       ของโครงการ  โดยใช้แนวทางการประเมินตามกรอบของ
       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
       แห่งชาติ  และสํานักงบประมาณ                             

 การประเมินผลโครงการ (ต่อ)

“โครงการนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน ว และ ท
  มีความคุ้มค่าสมควรดําเนินการต่อไป”
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การประเมินผลโครงการ (ต่อ)
O สวทช. ได้ประเมินโดยใช้ Logic Model สรุปได้ว่า

- เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มจํานวนบุคลากรด้าน ว& ท

- ศนวท. เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ทําให้เกิดการ
   ใช้ประโยชน์นักเรียนทุนภายหลังสําเร็จการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ผลงานของนักเรียนทุนได้ถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาของภาค  
   การผลิตและเศรษฐกิจและสังคม ใน 6 ด้านหลักๆ

- การสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ว่า นักเรียนทุนมี
   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากนักเรียนทุนได้เรียนรู้วิธีคิด 

ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ นํากลับมาพัฒนาประเทศ ในมุมมองของ
   ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัดในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ
   นักเรียนทุนอยู่ในระดับที่ดีมาก
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                         การก้าวเข้าสู่
     การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economic Community  หรือ AEC) 



   การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี 2546 ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะ
  จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
                ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
1.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
3.  ประชาคมความมั่นคง  

เดิมจะจัดตั้งขึ้นในปี 2563  แต่ได้ตกลงเลื่อนกําหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558          

การจัดทําปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552  

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก
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      สําหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ  อย่างเสรีและ
เงินทุนที่เสรีขึ้น
        ในปี 2550 อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้าน
เศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC  ประกอบด้วย  แผนงาน
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ  พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนิน
มาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558  รวมทั้งการใหค้วาม
ยืดหยุ่นตามที่สมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า

   การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ)

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก
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               เพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้กําหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สําคัญดังนี้

     1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

   2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

   3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ

   4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

   การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ)

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก
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  การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ)

ASEAN ประกอบด้วย 10 ประเทศ 

O มีประชากรรวม 600 ล้านคน 

O มีความตกลงการค้าเสรีกับจีน  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  อินเดีย  ออสเตรเลีย  
และนิวซีแลนด์ 

O มี GDP รวม US$ 1.8 ล้านล้าน 

O ประเทศใน ASEAN หลายประเทศผลิตสินค้าประเภทเดียวกันและ      
ที่ผ่านมาก็แข่งขันกัน  แต่การมี AEC มีจุดประสงค์จะให้ประเทศใน
อาเซียนกลายเป็นพันธมิตรทางการค้า

ที่มา  : Bangkok Post, Economic Review mid-year 2012
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  การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ)

ประเทศที่เป็นสมาชิกแต่เริ่มแรก 6 ประเทศ คือ 
ไทย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน 
ได้ลดภาษีขาเข้าเป็น 0% ตั้งแต่ปี 2553

ในปี 2554 การค้าระหว่างไทยและประเทศอาเซียนมีมูลค่าประมาณ 
$91,000 ล้าน  สูงกว่ามูลค่าในปี 2553 เท่ากับ 22% 

ไทยมีมูลค่าการค้าได้เปรียบประเทศ ASEAN อยู่ $17,300 ล้าน 

ในปี 2555 มูลค่าส่งออกไปยังประเทศ ASEAN คาดว่าจะเท่ากับ 
$100,000 ล้าน เท่ากับประมาณ 20% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของไทย

ที่มา  : Bangkok Post, Economic Review mid-year 2012
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  การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ)

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
เป็นผู้ซื้อหลัก และผู้ขายหลักของไทย 

ไทยขาย  น้ํามันกลั่นแล้ว  รถยนต์และชิ้นส่วน  เครื่องจักรกล  น้ําตาล
และผลิตภัณฑ์เคมี 

ไทยซื้อ  น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน  ผลิตภัณฑ์เคมี  
คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน และก๊าซธรรมชาติ

ที่มา  : Bangkok Post, Economic Review mid-year 2012
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ที่มา : Bangkok Post 2012 Mid-Year Economic Review page#10
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ที่มา : Bangkok Post 2012 Mid-Year Economic Review page#10
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ทรัพยากรธรรมชาติในอาเซียน
ที่มา :  PTIT  FOCUS 2012
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เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อของไทย
ที่มา : PTIT  FOCUS 2012
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กระบวนการรวมกลุ่ม/หลอมรวมทางเศรษฐกิจ-การเมือง    
Removal of Common Free Flow Harmonize Coordinate
Internal External Of Capital Single Economic Political

Level of Integration Tariffs Tariffs and Labor Currency Policies Syatems

Free Trade Area

Customs Union

Common Market

Monetary Union

Economic Union

Political Union

ตลาดร่วม

สหภาพศุลกากร

เขตการค้าเสรี

สหภาพการเงิน

สหภาพเศรษฐกิจ

สหภาพการเมือง

ระดับการ
หลอมรวม

เลิกภาษี
ภายใน

ภาษีภาย
นอกร่วม

แรงงาน-ทุน
ไหลอิสระ

เงิน
สกุลเดียว

นโยบาย
เศรษฐกิจร่วม

ประสานระบบ
การเมือง

United 
State of 

…..

เวลา

Widening

Deepening

Magnitude

Speed

Direction
AEC

EU
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ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ



ความรู้ ความสามารถ และทักษะวิทยาศาสตร์ในการให้บริการ
(Service Science Skills, Abilities and Knowledge)

พื้นฐานทั่วไป กับ เฉพาะเจาะจง

• T-shaped professionals are 
in high demand

• They have both depth and 
breadth(ลึก-กว้าง)

• They combine expert 
thinking (depth in one or 
more areas) and complex 
communications (breadth
across many areas) 

‘สติ’ + STI Literacy

System Integration

Convergence
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ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ



ASEAN Competitiveness

Country Rank
/144

Score 
(1-7)

2011-12 
rank

Singapore 2 5.67 2

Malaysia 25 5.06 21

Brunei 28 4.87 28

Thailand 38 4.52 39

Indonesia 50 4.4 46

Philippines 65 4.23 75

Vietnam 75 4.11 65

Cambodia 85 4.01 97

Laos N/A N/A N/A

Myanmar N/A N/A N/A

The Global Competitiveness Index 
2012-13 Rankings and comparisons

Source: World Economic Forum

STI
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ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ



ขีดความสามารถของคุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา: IMD World competitiveness yearbook 2011
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับจากการสารวจทั้งหมด 58 ประเทศ
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ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ



� อํานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/การออกใบอนุญาตทาํงาน
� ความตกลงยอมรับร่วม (MRAs) สาขาวิชาชีพหลัก

• ยอมรับ ‘คุณสมบัติ’ ร่วมกัน แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศ
• ตกลง MRAs แล้วใน 8 สาขา: วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล นักสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรมและ

วิชาชีพท่องเที่ยว
• ตกลงเฉพาะ Professional Employment 
• คนไทยที่มีฝีมือ…มีโอกาส 

สุขภาพ ก่อสร้าง ท่องเที่ยว นันทนาการ ขนส่ง Logistics กฎหมาย
   

1. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

2. แรงงานผิดกฎหมาย..อนุญาตให้ทํางาน

3. ผิดกฎหมาย..ลักลอบทํางาน 2 ล้าน??
ประเด็น: FBA & CA
..จะดึงคนไทยใหอ้ยู่ได้อย่างไร.. ↑↑↑↑ค่าแรง
..จะกันคนนอกเข้ามาไดอ้ย่างไร..กฎหมาย

AEC: การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ/ไม่มีฝีมือ

สัญชาติ จํานวนคน %
พม่า  812,984 87.21
ลาว  62,792 6.74

กัมพูชา   56,479 6.06

รวม  932,255 100

ที่มา :สํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ: จํานวนแรงงานคงเหลือ ณ ธันวาคม 2553

379,560 คน

3. ประเภท
ทั่วไป 

70,449 คน 
19%5. ประเภท

พิสูจน์สัญชาติ 
228,411 คน 

60% 4. ประเภทMOU 
43,032 คน 

11%

2. ประเภท BOI 
23,245 คน 6%

สัญชาติ จํานวนคน %
ญี่ปุ่น  23,994 23.23
จีน  9,021 8.73

อังกฤษ  8,606 8.33
อินเดีย  8,152 7.89

ฟิลิปปินส์  7,007 6.78
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สรุป

ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน

ด้านบริการวิศวกรรม

ASEAN Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA)

On Engineering Services

ลงนามโดยรัฐมนตรีของ 10 ประเทศอาเซียน

เมื่อ 9 ธันวาคม 2548
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  ขั้นตอนการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอื่นในอาเซียน

1. ต้องเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN Chartered Professional 
Engineer (ACPE)

คุณสมบัติของ ACPE

O สําเร็จปริญญาทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่เทียบเท่ากับ
             สภาวิศวกรของไทย

O มีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศของตน  
              ออกให้โดยองค์กรที่เทียบเท่ากับสภาวิศวกรของไทย

O มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและมีความหลากหลายไม่ต่ํากว่า 7 ปี
             หลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด
             ตามที่ระบุในข้อตกลงนี้แล้วอย่างน้อย 2 ปี
         O  ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
             ประเทศของตน
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  ขั้นตอนการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอื่นในอาเซียน (ต่อ)

คุณสมบัติของ ACPE (ต่อ)

O ได้รับใบรับรองจากองค์กรเทียบเท่าสภาวิศวกรของไทย  
                โดยไม่มีประวัติการกระทําผิดร้ายแรงด้านเทคนิค  มาตรฐานวิชาชีพ  
                และจรรยาบรรณ  ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
                ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

    

ผู้มีคุณสมบัติข้างต้นมีสิทธิขอสมัครต่อ
คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) 

เพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  
ภายใต้ ASEAN Chartered Professional Engineers Register  (ACPER)
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  ขั้นตอนการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอื่นในอาเซียน (ต่อ)

2. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)

 วิศวกรวิชาชีพ ผู้มีคุณสมบัติข้างต้น
             และปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางด้านหลกัเกณฑ์
             และระเบียบวิธีปฏิบัติตามข้อตกลงนี้  
             และบรรลุถ้อยแถลงด้านการประเมินตามข้อตกลงนี้  
             อาจ, เมื่อได้รับและชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  
             ได้รับการบรรจุใน ACPER และมีฐานะเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
 

             ทั้งนี้ วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
             เฉพาะในขอบข่ายงานที่ได้รับอนุญาตตามความชํานาญของ
             วิศวกรวิชาชีพผู้นั้นภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น
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  ขั้นตอนการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอื่นในอาเซียน (ต่อ)

3. สิทธิของวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ในการประกอบวิชาชีพ
      ในประเทศอื่นในอาเซียน

       O วิศวกรวิชาชีพ (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อองคก์รที่เทียบเท่า
          สภาวิศวกรของไทยของประเทศที่จะไปทํางาน  เพื่อขึ้นทะเบียน
          เป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยผู้สมัครจะต้องยื่นคําขอ
          พร้อมยอมรับถ้อยแถลงว่า :

          - จะผูกพันด้วยหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล  สอดคล้องกับนโยบาย
            ด้านจรรยาบรรณ และความประพฤติที่มีและใช้บังคับโดยประเทศของตน  

          - จะผูกพันด้วยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศที่จะไปทํางาน

          - ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศที่จะไปทํางาน 
            ที่ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกร
            วิชาชีพของประเทศที่จะไปทํางาน
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  ขั้นตอนการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอื่นในอาเซียน (ต่อ)

3. สิทธิของวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ในการประกอบวิชาชีพ
      ในประเทศอื่นในอาเซียน (ต่อ)

       O ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบภายในและที่สามารถนํามาใช้บังคับได้  
          และไม่เป็นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศ
          ที่จะไปทํางาน  หากได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
          จะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในฐานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 

(RFPE) โดยจะต้องไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงลําพัง  แต่จะต้องประกอบ
          วิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายของประเทศที่จะไปทํางาน  
          ภายในขอบข่ายงานตามความชํานาญของตนซึ่งได้รับการยอมรับและอนุมัติ
          โดยองค์กรที่เทียบเท่ากับสภาวิศวกรของไทย ของประเทศที่จะไปทํางาน
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การรองรับปรับตัวธุรกิจ: ตลาดและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (สินค้า/บริการ)

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใหม่

ตล
าด

ที่มี
อยู่

ใน
ปัจ

จุบั
น รักษา/เจาะผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดปัจจุบัน

•ส่งเสริมการขาย (ตลาดในประเทศ)
•สร้างตรา/สัญญลักษณ์
•จัดวางตําแหน่งสินค้าให้เหมาะสม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดปัจจุบัน
•สร้างความเหมือนที่แตกต่างในตัวสินค้า
•ผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
•ผลิตภัณฑ์/สินค้าตัวใหม่ๆ

ให
ม่

ผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่
•ขยายตลาดในต่างประเทศ� AEC/FTAs
•ส่งเสริมการส่งออกไปตลาดนอก AEC �
ME, CIS, Africa 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่
•สินค้า/บริการตัวใหม่ � Innovation, 
Standard, Quality , System Integration
•การส่งมอบสินค้า � Packaging, SCM, 
Logistics
•ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ � ผลิต 
& ขายในต่างประเทศ

‘สติ’/ STI↓↓↓↓ P ↑↑↑↑P

↑↑↑↑P
P ?
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       นักเรียนทุนมีปัญหา ?????

ขอให้แจ้ง

    ศนวท.
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http://stscholar.nstda.or.th
scholar@nstda.or.th

สวัสดีครับ


