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ระยะที่ 1 ระยะที่  2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 3+
ในแผนฯ 6 (2530-2534) ได้
ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมกำร
วิจัยและพัฒนำของชำติใน
สำขำที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน
และเหมำะสมกับประเทศไทย 
3 สำขำหลัก คือ 
เทคโนโลยีชีวภำพ  เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ประเทศไทยยงั
ขำดแคลนบุคลำกรใน
สำขำวิชำดังกล่ำวอยู่มำก  
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
ก ำลังคน ว&ท 3 สำขำหลัก  
จึงได้ขออนุมัติ
ทุน ตปท. จ ำนวน  789 ทุน

ในแผนฯ 7 (2535-
2539)ประเทศยังมีควำม
ต้องกำรก ำลังคนใน 3 สำขำ
หลัก รวมทั้ง วิทยำศำสตร์
พื้นฐำน  พลังงำน สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำรทำงด้ำน ว&ท
จึงได้ขออนุมัติทุน  
จ ำนวน 1,299 ทุน
(ตปท. 1,199 
ใน ปท. 100)

ประเทศยังมีควำมต้องกำร
ก ำลังคนในสำขำวิชำส ำคัญๆ 
ที่รัฐบำลก ำหนดให้เป็นสำขำ
ยุทธศำสตร์ที่ประเทศไทยมี
ศักยภำพในกำรแข่งขันใน
ระดับโลก ได้แก่ อุตสำหกรรม
อำหำร อุตสำหกรรมยำนยนต์
และช้ินส่วน อุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนสำขำที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
นำโนเทคโนโลย ี 
Bioinformatics เป็นต้น จึงได้
ขออนุมัติทุน
จ ำนวน 1,500 ทุน
(ตปท. 1,400 
ใน ปท. 100)

มีหน่วยงำนใหม่ๆ เกิดขึ้นใน 
วท.  (สดร. และ สทน.) 
รวมทั้ง  ม.รำชมงคล 9 แห่ง  
ม.รำชภัฎ 40 แห่ง ซึ่งจะเป็น
หลักในกำรช่วยพัฒนำท้องถิ่น
ของตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผลดีต่อทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน ควำมเป็นอยู่
ของชุมชนและสังคม จึงได้ขอ
อนุมัติทุน
จ ำนวน 1,100 ทุน 
(ตปท. 1,000 
ใน ปท. 100)

ความเป็นมา
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ระยะท่ี  ระยะท่ี 2 ระยะท่ี  ระยะท่ี   

ทุนต า ประเท 789 1,199 1,400 1,000

ทุน นประเท 0 100 100 100

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

0
1,000
2,000

จ า
นว

นท
ุน

รวม ทุนต า ประเท  จ านวน  4, 88 ทุน
ทุน นประเท    จ านวน  00 ทุน

ครม. อนุมัติ 7 ก.พ.  2  5 ก.พ.   7   ส.ค. 46 27  พ.ย. 50
ระยะเวลา

ด าเนิน านโคร การ 25   – 2548 25 9 - 2554 2548 - 2565 2552 - 2570
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มี  6  สาขาวิชา โดยเพิ่มเติมวิชาที่เน้น ห้ ึกษา ห้สมบูรณ์ยิ่ ขึ้น
 .   เทคโนโลยโีลหะ วัสดุและพลั  าน             
2.   อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
 .   เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่ แวดล้อม 2  
4.   วิทยา าสตร์พื้นฐาน &
5.   สาขาอื่น ๆ  เช น บริหารเทคโนโลยี   
6.   นาโนเทคโนโลยี 

สาขาวิชาทีส่  ไป ึกษา
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จ านวนนักเรียนทุน จ าแนกตามสาขาวิชาต า ๆ
• โลหะและวัสดุ  ,056 (800) • พลั  าน 96 ( 6)

• อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ,060 (7 8)

• ชีวภาพและสิ่ แวดล้อม  ,250 (966)

• นิวเคลียร์ 6 (  )

• บริหารเทคโนโลยี  58 (95)

• IP  &  Patent Law 17 (10)• วิทยา าสตร์พื้นฐาน

• ฟิสิกส์ 99 (41) • คณิต าสตร์ 89 (42)

• เคมี 80 (31) • ชีววิทยา  05 (43)

• นาโนเทคโนโลยี  55 (87)

จ านวนนักเรียนทุน

(จ านวนผู้ส าเร็จการ ึกษา)

รวม    4,228 คน  (2,900) ข้อมูล ณ ก.ค. 59



มีผู้ได้รับทุนรวมทั้ สิ้น  (25  -2558) 4,228 คน  ส าเร็จแล้ว  2,900 คน

ทุนต า ประเท  ,9 5 คน แบ  เป็น
โคร การระยะที่  789 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่ 2  , 99 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่   , 26 คน (ปี 2548-2558)
โคร การระยะที่   621 คน (ปี 2552-2558)

ส าเร็จแลว้ 2,74 คน
ทุน นประเท 29 คน แบ  เป็น

โคร การระยะที่ 2  00 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่   00 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่   9 คน (ปี 2552-2558)

ส าเร็จแลว้  59 คน ข้อมูล ณ ก.ค. 59

ผลการด าเนิน าน
6
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.

ปริญญาโท 534 คน

ปริญญาเอก  2,350  คน

ปริญญาตรี  6 คน

รวม  2,900 คน

นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษา

.

หน วย านอ่ืนๆ
392 คน

มหาวิทยาลัย  ,676 คน

หน วย าน น วท.
832 คน

จ าแนกตามระดับปริญญา จ าแนกตามหน วย าน
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นักเรียนทุนที่ก าลั  ึกษา

รวม 967 คน

สหรัฐอเมริกา, 319

อังกฤษ, 267
ไทย, 187

เยอรมนี, 55
ญี่ปุ่น, 40

ออสเตรเลีย, 33

ฝรั่งเศส, 25

เนเธอร์แลนด์, 15

แคนาดา, 4
สวีเดน, 4

ออสเตรีย, 4
เดนมาร์ก, 3

สวิตเซอร์แลนด์
, 2

จีน, 1
เชค, 1

เดนมาร์ค, 1 เบลเยี่ยม, 1ราชณาจักรสเปน, 1

จ ำนวน
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ระบบ าน/ก าลั คนภาครฐั/ บประมาณ

New Growth Model สร้า ฐานเ รษฐกิจที่มั่นค และยั่ ยืน

หลุดพ้นจาก
ประเท รายได้

ปานกลา 

ปรับ 
Internal 
Process

ลดความ
เหลื่อมล้ า

เป็นมิตรต อ
สิ่ แวดล้อม

Inclusive
Growth

กฏระเบียบ

Green 
Growth

คน/คุณภาพชีวิต/ความรู/้ยุติธรรม

Growth & Competitiveness
การเกษตร – Zoning/อุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภาพ – อุตสาหกรรม/การท อ เที่ยวและ
บริการ/สุขภาพ
โคร สร้า พื้นฐาน – การคมนาคมและ
การสื่อสาร
การวิจัยและพัฒนา – ค า ช้จ ายด้านการวิจัย
และพัฒนาเป็นร้อยละ   ขอ  GDP/ Talent 
Mobility / Regional Science Parks



กรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล กระทรว วิทยา าสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์พื้นฐานคณติศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา

วิทย์ และ วิ วฯ
ด้านโลหะและวัสดุ

 วัสดุ โลหะ  
• พอลเิมอร(์รวมถงึยาง)
• เซรามกิส์

 พลงังาน biofuel
• Nuclear
• Wind

 การผลติ
(manufacturing) และ
การออกแบบวศิวกรรม
เพือ่การผลติ

 เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมยางพารา

 อืน่ๆ (เชน่ วศ.เครือ่งกล, ฯลฯ)

วิทย์ และ วิ วฯ
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิ วกรรม
 เทคโนโลยชีวีภาพ (รวม systems 

biology)

 พชื (รวมถงึพชือาหารและพชืพลงังาน การ

ผลติพันธุพ์ชื และเมล็ดพันธุ)์

 สตัววทิยา
 อาหาร
 สิง่แวดลอ้ม
 biochemical engineering
 microbiology
 mycology
 ยา วัคซนี
 ปิโตรเคมี
 นติวิทิยาศาสตร์
 nuclear technology (ไมใ่ชเ่พือ่

พลังงาน)
 อืน่ๆ (เชน่ พันธศุาสตร,์ ฯลฯ)

วิทย์ และ วิ วฯ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
 คอมพวิเตอร์
 การสือ่สาร
 เทคโนโลยสีารสนเทศ
 Microelectronics
 computational science

(modeling, image processing)

 photovoltaic system
 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
มลัตมิเีดยี

 สถติศิาสตร์
 ดาราศาสตร์
 เทคโนโลยอีวกาศและภมูิ
สารสนเทศ

 big data processing and 
management

 อืน่ๆ (เชน่ วศ.ไฟฟ้า, ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

Nanotechnology

อตุสาหกรรมเกษตร, Bio-informatics, Bio-medical engineering , เทคโนโลยแีบบจ าลองการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบ, เทคโนโลยรีะบบราง, medical devices, sensor technology, robotics and 

automation, เทคโนโลยยีานยนต์ และรถไฟฟ้า, water management, assistive technology

science policy, science education, intellectual property, logistics management , 
operations research, museum management , technology and innovation management, 

technology economics, sustainable technology

nanotechnology ใช้ในทุกสาขาหลัก

multidisciplinary

Technology Management

10



O โคร การและผล านวิจัย/วิชาการ 
มากกว า   7,800 รายการ

O ได้รับรา วัลวิจัย ทั้  นและต า ประเท 
มากกว า 200 รา วัล 

O มีการเสนอผล านเพื่อขอสทิธบิัตร 
และอนุสิทธิบัตร  มากกว า   80 รายการ

O นักเรียนทุน   8 คน ดูแล นักเรียน คปก. 
2 0 คน

ผลที่ได้รับจากนักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษา 

รา วัลระดับชาติ
• นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่
• นักเทคโนโลยีดีเด่น
• นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
• รำงวัลลอรีอลั
• รำงวัลผลงำนสิง่ประดิษฐ์คิดค้น
• รำงวัลวิทยำนิพนธ์ดเียี่ยม

รา วัลระดับนานาชาติ
• รำงวัล International Exhibition of 

Inventions of Geneva
• The Ross Coffin Purdy  Award,

สหรัฐอเมริกำ
• Brussels Eureka World Exhibition,

เบลเยี่ยม 

11
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ประโยชน์ของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม

O การเกษตร
O อุตสาหกรรม 
O การแพทย์
O พลั  าน
O ความมั่นค 

O การจราจร 
O ภัยพิบัติ
O การ ึกษา
O การสร้า เครือข ายการวิจัย
O การกระจายความเจริญ ห้เกิดขึ้นทั่วประเท 
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กิจกรรมขอ  ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.  
 นการดูแลนักเรียนทุน
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การดูแลนักเรียนทุน
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ทุนตร-ีโท-เอก   ทุนพัฒนาข้าราชการ (ในประเทศ) 
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ต่างประเทศ) ทุนปริญญา (ต า ประเท )

จัดปฐมนิเท และสมัมนาเตรียมความพร้อมขอ  นร. ทุน 
ก อน ึกษา นประเท  / ก อนเดินทา ไป ึกษาต า ประเท   ปีละ 4 ครั้ 

(เชิญ ส านัก าน ก.พ.  จิตแพทย์  รุ นพี่ที่ส าเร็จแล้วและผู้แทนจากหน วย านต้นสั กัด)

การเตรียมความพร้อมขอ ผู้ได้รับทุน 
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จัด ห้นักเรียนทุนที่ก าลั เตรียมตัวเดินทา ได้พบกับ
ผู้แทนขอ มหาวิทยาลัย นต า ประเท 

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

James Cook University
University of Wollongong
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การพบกับนักเรียนทุนที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว า ปิดเทอม

เพื่อ ห้นักเรียนทุนได้พบกับ จนท. ขอ ส านัก าน ก.พ. และ จนท. ฝ่ายนักเรียนทุน  
เพื่อช วยแก้ไขปัญหา ห้กับนักเรียนทุน นระหว า ที่ กึษา นต า ประเท 
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- เพื่อ ห้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้ทราบและแก้ปัญหา 
 ห้นักเรียนทุน 

- นักเรียนทุนที่ไม รู้จักกันได้มาพบกัน และได้พบกับเจ้าหน้าที่ขอ 
ส านัก าน ก.พ./ส านัก านผู้ดูแลนักเรียน นต า ประเท  ท า ห้การ
ประสาน านท าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ก าลั  ึกษาอยู ต า ประเท 
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การเตรียมความพร้อมทีจ่ะท างาน 

O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่ส าเร็จการ ึกษาประจ าปีๆ ละ 2 ครั้ 

เพ่ือ ห้นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษา ได้มาพบและรู้จักกัน ได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต อ
การท า าน การท าวิจัย  จัด ห้พบนักวิจัย TYSA (Thai Young Scientists Academy) มา
ชี้แนะทา วิชาการ (Peer Coaching)  นอกจากนี้ นักเรียนทุนได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ต อการเริ่มท า าน เช น เทคนิคการสอน  การท า าน นฐานะอาจารย์/นักวิจัย การเขียนและ
ตีพิมพ์ผล านวิชาการ การเขียนข้อเสนอโคร การวิจัย ตลอดจนการปรับตัว ห้เข้ากับ
สิ่ แวดล้อม นหน วย าน และแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยขอ ส านัก านกอ ทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  และข้อมูลขอ แหล  ทุนอื่นๆ
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O จัดสัมมนา นร.ทุน ที่ส าเร็จการ ึกษาเฉพาะสาขาวิชา 
เพื่อสร้า เครือข ายการวิจัย  และเพื่อทราบทิ ทา การ
วิจัยขอ ประเท  นสาขาวิชาต า ๆ

การดูแลนักเรียนทุนให้ได้ท าวิจัย 

นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษาทา ด้านพลั  าน      
เพื่อสร้า เครือข ายการวิจัย

นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษาทา ด้าน
นิวเคลียร์ เพื่อสร้า เครือข ายการวิจัย      
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กิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาลทา ด้านวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี
เครือข ายนักเรียนทุนทา ด้านเทคโนโลยีพลั  าน

• จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร เพื่อได้รับควำมรู้
จำกวิทยำกรเรื่องกำรสร้ำงเครือข่ำย กิจกรรมที่
เหมำะสมของเครือข่ำยฯ บทบำทของเครือข่ำย
ในอนำคต รวมถึงกำรจัดกำรระบบสมำชิก
เครือข่ำย

• ด ำเนินกำรจัดท ำจลุสำรเพื่อประชำสมัพันธ์
เครือข่ำยฯ และ แนะน ำสมำชิกและผลงำนของ
สมำชิกท่ีมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ โดย
ก ำหนดกำรออกจุลสำร 3 เล่ม/ปี และ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอืน่ๆ เช่น 
facebook และจดหมำยอิเลคทรอนิกส ์
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ประสาน านกับเจ้าสั กัดเพื่อช วยดูแล ห้ นร.ทุนที่จบแล้วได้
ท า านวิจัยและ ช้ความรู้ความสามารถ ห้มากท่ีสุด

จัด ห้หน วย านต้นสั กัดพบกับท าน ปกท.วท.  กรณีที่หน วย าน
มอบหมาย านที่มิ ช  านวิจัย/วิชาการ  มากเกินไป ท า ห้นักเรียน
ไม มีเวลาที่จะท า านวิจัย/วิชาการ

จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนทุนทา ด้านวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี
http://stscholar.nstda.or.th ปรับปรุ ทุกๆ 2  ปี

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


โคร การติดตามการปฏิบัติ านขอ นักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้ ที่  (ปี48-49)

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ก าลังท างานอยู่ 
ณ หน่วยงานต้นสังกัด  

โคร การติดตามการปฏิบัติ านขอ นักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้ ที่ 2 (ปี52-55)

โคร การติดตามการปฏิบัติ านขอ นักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้ ที่  (ปี56-58)

พบกับนักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษาแล้ว และพบหน วย านต้นสั กัด เพื่อปรึกษาหารือถึ 
การส  เสริมและสนับสนุน ห้นักเรียนทุนได้ปฏิบัติ าน ห้เกิดประโยชน์สู สุดกับทา ราชการ

2 
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จัดท าโคร การสนับสนุนทุนนักวิจัย หม  (วท.) 
ทุนละ 250,000 บาท ระยะเวลาท าวิจัย   ปี  

วัตถุประส ค์
1.  เพื่อกระตุ้นและสร้า ความพร้อม นการเริ่มต้น

ท าวิจัย ห้กับนักเรียนทุนที่เพิ่ ส าเร็จการ ึกษา 
(กลับมาไม เกิน 5 ปี)

2. เพื่อสร้า แร จู  จ นการเป็นนักวิจัยอาชีพ
3. เพื่อสนับสนุน บประมาณการท าวิจัยแก 

นักเรียนทุนที่มีโคร การวิจัย แต ขาด บประมาณ

 ห้ทุนวิจัยไปแล้ว จ านวน  771 โคร การ   (ปี 2548 – 2558)
ก าลั อยู  นระหว า พจิารณา ปี 2559 จ านวน  91 โคร การ
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O สต .
O   คณะเ รษฐ าสตร์  มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
O   สถาบันทรัพย์สินทา ปัญญา จุฬาฯ
O สถาบันรับรอ มาตรฐาน ISO
O   คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการขอ  ก.วิทย์ฯ

ผลการประเมิน
การด าเนิน านมีประสิทธิภาพ ได้ผลตามเป้าหมาย

นักเรียนทุนที่กลับมาได้ท า านวิจัย 80% 

การประเมินผลโคร การ
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O มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ประเมินความคุ้มค า
ขอ โคร การ  โดย ช้แนวทา การประเมินตามกรอบขอ 
ส านัก านคณะกรรมการพัฒนาการเ รษฐกิจและสั คม
แห  ชาติ  และส านัก บประมาณ                 

การประเมินผลโคร การ (ต อ)

“โคร การนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน ว และ ท
มีความคุ้มค าสมควรด าเนินการต อไป”
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นักเรียนทุนมีปัญหา ?????

ขอ ห้แจ้ 

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

สวัสดีครับ


