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โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

25 เมษายน 2557
หริส   สูตะบุตร



ระยะที่ 1 ระยะที่  2 ระยะที่  3 ระยะที่ 3+
ในแผนฯ 6 (2530-2534) ได้
กําหนดให้มีการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาของชาติใน
สาขาที่มีความสําคัญเร่งด่วน
และเหมาะสมกับประเทศไทย 
3 สาขาหลัก คือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ประเทศไทยยัง
ขาดแคลนบุคลากรใน
สาขาวิชาดังกล่าวอยู่มาก  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
กําลังคน ว&ท 3  สาขาหลัก  
จึงได้ขออนุมัติ
ทุน ตปท. จํานวน  789 ทุน

ในแผนฯ 7 (2535-
2539)ประเทศยังมคีวาม
ต้องการกําลังคนใน 3 สาขา
หลัก รวมทั้ง วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และการจัดการทางด้าน ว&ท
จึงได้ขออนุมัติทุน  
จํานวน 1,299 ทุน
(ตปท. 1,199 
ใน ปท. 100)

ประเทศยังมีความต้องการ
กําลังคนในสาขาวิชาสําคัญๆ 
ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับโลก ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนสาขาที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม ่เช่น 
นาโนเทคโนโลยี  
Bioinformatics เป็นต้น จึงได้
ขออนุมัติทุน
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
หลักในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผลดีต่อทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยู่
ของชุมชนและสังคม จึงได้ขอ
อนุมัติทุน
จํานวน 1,100 ทุน 
(ตปท. 1,000 
ใน ปท. 100)

ความเป็นมา



ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 3+

ทุนต่างประเทศ 789 1,199 1,400 1,000

ทุนในประเทศ 0 100 100 100

789 1,199 1,400 1,000
0 100 100 100

0
1,000
2,000

จํา
นว

นทุ
น

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
ระยะเวลา

ดําเนินงานโครงการ 2533 – 2548 2539 - 2554 2548 - 2562 2552 - 2566
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มี  6  สาขาวิชา โดยเพิ่มเติมวิชาที่เน้นให้ศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.   เทคโนโลยีโลหะ วัสดุและพลังงาน             
2.   อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1
3.   เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 2 3
4.   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน &
5.   สาขาอื่น ๆ  เช่น บริหารเทคโนโลยี 3+
6.   นาโนเทคโนโลยี 

สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา



928

     จํานวนนักเรียนทุน จําแนกตามสาขาวิชาต่างๆ

* โลหะและวัสดุ  (707)   *  พลังงาน         (29)             
* อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   (607)  * นิวเคลียร์         (30) 
* ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม    (755)  * บริหารเทคโนโลยี        (71)
* วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     * IP  &  Patent Law          (10)
     -  ฟิสิกส์           (31)        -  คณิตศาสตร์          (27)
     -  เคมี           (27)           -  ชีววิทยา           (41)
* นาโนเทคโนโลยี           (57)

1,003
96

141
63

17

1,195

78

จํานวนนักเรียนทุน

8597
105

รวม    3,956 คน  (2,406)

5

146

(จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา)



ผลการดําเนินงาน 
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มีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น  (2533-2556)  3,956  คน  สําเร็จแล้ว  2,406 คน

ทุนต่างประเทศ 3,686 คน แบ่งเป็น
โครงการระยะที่ 1 789 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 2 1,199 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 3 1,346 คน (ปี 2548-2556)
โครงการระยะที่ 3+ 352 คน (ปี 2552-2556)

    สําเร็จแล้ว           2,306  คน
ทุนในประเทศ 270 คน   แบ่งเป็น

โครงการระยะที่ 2               100   คน
            โครงการระยะที่ 3               100   คน  (ปี 2548-2556)
            โครงการระยะที่ 3+               70  คน  (ปี 2552-2556)
                  สําเร็จแล้ว                    100  คน



นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญา
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1%

21%

78%

ปริญญาโท   504  คน

ปริญญาเอก  1,886  คน

ปริญญาตรี   16  คน

รวม  2,406  คน



นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามหน่วยงาน

  หมายเหตุ ลาออกเนื่องจากชดใช้ทุนครบแล้ว เสียชีวิต จํานวน  73  คน  
ผิดสัญญารับทุน จํานวน  34  คน
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15%

30%

55%

หน่วยงานอื่นๆ 364 คน

มหาวิทยาลัย 1,320 คน
หน่วยงานใน วท. 722 คน

รวม  2,406  คน



นิวซีแลนด์ 1 โปรตุเกส 1

โปแลนด์ 1

สาธารณรัฐเชค 1

เบลเยี่ยม 3

สหพันธรัฐรัสเซีย 1

สวิตเซอร์แลนด์ 3

เดนมาร์ก 5

ออสเตรีย 6 สวีเดน 6 แคนาดา 8

เนเธอร์แลนด์ 13

ฝรั่งเศส 31 เยอรมนี 41
ญี่ปุ่น 39

ออสเตรเลีย 39

ไทย (ทุนเปลี่ยนมาศึกษาใน
ประเทศ) 92

ไทย 228

อังกฤษ 313

สหรัฐอเมริกา 424

               นักเรียนทุนที
กาํลังศึกษา

รวม 1,164คน

9





NEW GROWTH MODEL GOALS IN 10-15 YEARS
Growth & Competitiveness

1. รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 12,400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี – ปี 2554 อยู่ที่ 4,420 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (Higher-

income Country ต้องมีรายได้มากกว่า 12,275 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี)

2. อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.0-6.0 ต่อปี – เฉลี่ยปี 2545 -54 อยู่ที่ร้อยละ 4.2

3. เพิ่มการลงทุนด้าน R&D ให้มากกว่าร้อยละ 1 ต่อ GDP – ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 0.24
 *ประเทศรายได้ปานกลาง ไม่สามารถแข่งขันในด้านค่าแรงต่ํากับประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร ได้ และก็ไม่สามารถ

แข่งขันในด้านการผลิตสินค้าราคาแพง คุณภาพสูงกับประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้

Inclusive Growth

1. GINI coefficient* ปรับลดลงเหลือ 0.40 หรือน้อยกว่า – ปี 2554 อยู่ที่ 0.476

2. เพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP ให้มากกว่าร้อยละ 40 ต่อ GDP – ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 36.6 (3.86 ล้านล้านบาท)

3. ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 100 – ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.2 ปี (2554) 

และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 93.10 (2548)
*GINI coefficient  เป็นตัววัดความเหลื่อมล้ํา  ถ้ามีค่าต่ําแสดงว่ามีความเหลื่อมล้ําน้อย

Green Growth

1. ลดการปล่อย GHG* ในภาคพลังงาน ให้ต่ํากว่า 4 ตัน/คน/ปี – ปี 2553 อยู่ที่ 3.3 ตัน/คน/ปี และจากการศึกษา

คาดว่าในอีก 10 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตัน/คน/ปี (การปล่อย GHG ของภาคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศ)

2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (128 ล้านไร่) – ปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 33.6 (107 ล้านไร่)
*GHG คือ Green House Gas เช่น carbon dioxide, methane ฯลฯ ซึ่งถ้ามีมากขึ้นในบรรยากาศที่ปกคลุมโลก 

โลกจะร้อนขึ้น

*
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แนวยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการ รวม 28 ประเด็น

New Growth Model
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ความเชื
อมโยงของสาขาวชิาต่างๆ
    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
           - wind
การผลิต(manufacturing)
และการออกแบบวิศวกรรม
เพื่อการผลิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยางพารา

เทคโนโลยีชีวภาพ
      (รวม systems biology)
พืช (รวมถึงพืชอาหาร
     และพืชพลังงาน การผลิต
     พันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์)
อาหาร
สิ่งแวดล้อม
biochemical engineering
micro biology
ยา วัคซีน
ปิโตรเคมี
นิติวิทยาศาสตร์
nuclear technology (ไม่ใช่เพื่อพลังงาน)

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

คอมพิวเตอร์
การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
microelectronics
computational science (modeling, image processing)
photovoltaic system
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย
สถิติศาสตร์
ดาราศาสตร์
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
big data processing and management

Nanotechnology
  อุตสาหกรรมเกษตร, Bio-informatics, Bio-medical engineering, เทคโนโลยีแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
  เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง, medical devices, sensor technology, robotics and automation, เทคโนโลยียานยนต์,  
  และรถไฟฟ้า                                                                                                 water management, assistive technology 

nanotechnology ใช้ในทุกสาขาหลัก
multidisciplinary

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

operations research, museum management, technology and innovation management, 
technology economics, sustainable technology

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ความเชื�อมโยงนโยบายรฐับาลกบัสาขาวชิาตา่งๆภายใต้
โครงการสนบัสนนุนกัเรยีนทนุดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

-คณติศาสตร์
- ฟิสกิส์
- เคมี
- ชวีวทิยา

วทิยาศาสต
รพ์ื&นฐาน

วทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร์

ดา้นโลหะและวสัดุ

ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอตุสาหกรรมและบรกิาร

ดา้นสขุภาพ ดา้นพลงังาน

ดา้นโครงสรา้งพื'นฐาน

ดา้นการป้องกนัภยัพบิตัติามธรรมชาติ

สาขาที�รฐับาลมุง่เนน้

ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
และพันธศุวกรรมศาสตร์

-วสัด ุ-โลหะ  
        - พอลเิมอร ์ 
          (รวมถงึยาง)
        - เซรามกิส์
-พลังงาน -biofuel
             - nuclear
             - wind
-การผลติ
(manufacturing)
และการออกแบบวศิวกรรม
 เพืAอการผลติ 
-เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
 ยางพารา

  - เทคโนโลยชีวีภาพ
   (รวม systems biology)
 - พชื (รวมถงึพชือาหาร
   และพชืพลังงาน การผลติ
   พันธุพ์ชื และเมล็ดพันธุ)์
-อาหาร
-สิAงแวดลอ้ม 
- biochemical 
engineering
- micro biology
-ยา  วคัซนี  
-ปิโตรเคมี
-นติวิทิยาศาสตร์
- nuclear technology 
(ไมใ่ชเ่พืAอพลังงาน)

ดา้นอเิล็กทรอนกิส์
และคอมพวิเตอร์

-คอมพวิเตอร์
-การสืAอสาร
-เทคโนโลยสีารสนเทศ
-microelectronics
-computational science 
(modeling, 
image processing)
-photovoltaic system
-เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
 มัลตมิเีดยี
-สถติศิาสตร์
-ดาราศาสตร์
-เทคโนโลยอีวกาศและ
ภมูสิารสนเทศ
- big data processing 
and management

Multidisciplinary

Nanotechnology

  - อตุสาหกรรมเกษตร
- Bio-informatics
- Bio-medical 

engineering
- assistive 

technology 
- เทคโนโลยแีบบ

    จําลองการเปลีAยน
    แปลงสภาพ
ภมูอิากาศ
    และผลกระทบ
  - เทคโนโลยรีถไฟ
    ความเร็วสงู

- medical devices
- sensor technology
- robotics and

automation
- เทคโนโลยยีานยนต์

    และรถไฟฟ้า
  - water 
management

Technology 
Management

-science policy
-science 
education
-intellectual  
property
-logistics 

management
-operations 

research
-museum 
management
-technology and 
innovation 
management
-technology 
economics
-sustainable 
technology



ผลที่ได้รับจากนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา 
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O   โครงการและผลงานวิจัย/วิชาการ 
      มากกว่า   7,700   รายการ

O   ได้รับรางวัลวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
      มากกว่า   200   รางวัล 

O   มีการเสนอผลงานเพื่อขอสิทธิบัตร
     และอนุสิทธิบัตร  มากกว่า  180  รายการ

O   จํานวน 89  คน  ดูแลนักเรียนทุน คปก. 210 โครงการ

O   เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย 1,208 คน ทําให้สามารถเปิด
     สอนหลักสูตรใหม่ๆ สอนนักศึกษาปีละ 24,000 คน



ผลที่ได้รับจากนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา (ต่อ)
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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



19

กิจกรรมของ ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.  
ในการดูแลนักเรียนทุน
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การดูแลนักเรียนทุน
 



ทุนตรี-โท-เอก                               ทุนพัฒนาข้าราชการ (ในประเทศ) 

    ทุนพัฒนาข้าราชการ (ต่างประเทศ)                   ทุนปริญญา (ต่างประเทศ)

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

การเตรียมความพร้อมของผู้ได้รับทุน 
21



22      จัดให้นักเรียนทุนที่กําลังเตรียมตัวเดินทางได้พบกับ
              ผู้แทนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

King’s College, London
University of North Texas University of Birmingham 

James Cook University
University of Wollongong
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การพบกับนักเรียนทุนที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดเทอม

เพื�อให้นักเรียนทุนได้พบกบั จนท. ของสํานักงาน ก.พ. และ จนท. ฝ่ายนักเรียนทุน  
เพื�อช่วยแก้ไขปัญหาให้กบันักเรียนทุนในระหว่างที�ศึกษาในต่างประเทศ
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- เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้ทราบและแก้ปัญหา 
  ให้นักเรียนทุน 
- นักเรียนทุนที่ไม่รู้จักกันได้มาพบกัน และได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ
  สํานักงาน ก.พ./สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ทําให้การ
  ประสานงานทําได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ



การเตรียมความพร้อมที
จะทาํงาน 

O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีๆ ละ 2 ครั้ง
25
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เพื่อให้นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา ได้มาพบและรู้จักกัน ได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การทํางาน การทําวิจัย  จัดให้พบนักวิจัย TYSA (Thai Young Scientist Association) มา
ชี้แนะทางวิชาการ (Peer Coaching)  นอกจากนี้ นักเรียนทุนได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการเริ่มทํางาน เช่น เทคนิคการสอน  การทํางานในฐานะอาจารย์/นักวิจัย การเขียนและ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน และแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  และข้อมูลของแหลง่ทุนอื่นๆ



O จัดสัมมนา นร.ทุน ที่สําเร็จการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา 
    เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย  และเพื่อทราบทิศทางการ
    วิจัยของประเทศในสาขาวิชาต่างๆ

      การดูแลนักเรียนทุนให้ได้ทาํวิจัย 

นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทางด้านพลังงาน      
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย

นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทางด้าน
นิวเคลียร์ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย      

26
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กิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เครือข่ายนักเรียนทุนทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน

• จัดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เพื่อได้รับความรู้
จากวิทยากรเรื่องการสร้างเครือข่าย กิจกรรมที่
เหมาะสมของเครือข่ายฯ บทบาทของเครือข่าย
ในอนาคต รวมถึงการจัดการระบบสมาชิก
เครือข่าย

• ดําเนินการจัดทําจลุสารเพื่อประชาสัมพันธ์
เครือข่ายฯ และ แนะนําสมาชิกและผลงานของ
สมาชิกที่มคีวามโดดเด่นน่าสนใจ โดย
กําหนดการออกจุลสาร 3 เล่ม/ปี และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
facebook และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ 
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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 2557
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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) NETEC (6 มี.ค. 55) BIOTEC (19 มี.ค.55)
จุฬาฯ (27 มี.ค. 55) 
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โครงการติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน ก.วิทย์ ครั้งที่ 3 (ปี56-58)
ภาคเหนือ 19-21 ธันวาคม 2556  ม.แม่ฟ้าหลวง  ม.ราชภัฏเชียงราย  ม.พะเยา  ม.เชียงใหม่    
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ม.ราชมงคลล้านนา  ม.แม่โจ้  ส.ดาราศาสตร์

พบกับนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้ว และพบหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อปรึกษาหารือถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุนได้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
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จัดทําโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) 
ทุนละ 250,000 บาท ระยะเวลาทําวิจัย 1 ปี  

วัตถุประสงค์
       1.  เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น
           ทําวิจัยให้กับนักเรียนทุนที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา 
           (กลับมาไม่เกิน 5 ปี)
       2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักวิจัยอาชีพ
       3.  เพื่อสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยแก่
            นักเรียนทุนที่มีโครงการวิจัย แต่ขาดงบประมาณ

ให้ทุนวิจัยไปแล้ว จํานวน  465  โครงการ   (ปี 2548 – 2556)
กําลังอยู่ในระหว่างพิจารณา ปี 2557   จํานวน  110  โครงการ
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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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               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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ที่มา : Bangkok Post 2012 Mid-Year Economic Review page#10
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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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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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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

44

ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60

       นักเรียนทุนมีปัญหา ?????

ขอให้แจ้ง

 ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
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http://stscholar.nstda.or.th
scholar@nstda.or.th

สวัสดีครับ


