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         บทที่ 1 
                       โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          (Thai Government Scholarships in the Area of 

           Science and Technology) 
 

1.1  หลกัการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนแนวทางที่
สําคัญและจําเปนอยางยิง่ เพื่อนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  การสงบุคลากรไปศึกษาในตางประเทศ
ยังคงเปนสิ่งจาํเปนสาํหรับประเทศ  เพราะอัตราการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาโทและเอกในประเทศยังอยูในระดบัคอนขางต่ํา  ขณะเดียวกันใน
ระดับอุดมศึกษา  ความหลากหลายของสาขาวิชายงัมีคอนขางนอยและไม
ครอบคลุมสาขาวิชาสาํคัญ ๆ จํานวนมาก ซึ่งประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคนี้ได
เห็นความสาํคญัและความจาํเปนนี้  จงึไดสงบุคลากรไปศึกษาในตางประเทศ
โดยตลอดและเปนจํานวนทีสู่งกวาประเทศไทย 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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1.2  ความเปนมา 

 จากปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางรุนแรง และนโยบายรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ "การเรงรัดใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง โดยจัดสรรทุนการศึกษา การ
ฝกอบรม การวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มข้ึน”  
 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และปญหาดังกลาวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองไดในระยะ
ยาว จึงไดดําเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแตป 2533  เพื่อสง
นักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ตางประเทศ ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุน ฝร่ังเศส เดนมารก  
สวีเดน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา  
นอรเวยและนิวซีแลนด  และสนับสนุนใหนักเรียนทุนได 
ศึกษาวิชาในประเทศเพิ่มเติมข้ึนจนถึงปจจุบัน 
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1.3  วัตถุประสงค 

 เพื่อผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับสูง ใน
สาขาตาง ๆ  เชน  สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และพลังงาน  สาขา
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
สาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  สาขาการบริหารเทคโนโลยี และสาขานาโน
เทคโนโลยี  โดยเนนการสรางความสามารถดานการวิจยัและพัฒนา  นกัเรียน
ทุนที่สําเร็จการศึกษากลับมาจะเขาปฏิบัติงานเปนอาจารยหรือนักวิจัย ใน
มหาวทิยาลยั หนวยปฏิบัติการวิจยัและพฒันาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
และหนวยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรยีนทุนที่ไดรับรางวลัตางๆ 
ระดับชาติ 

   *  นักวิทยาศาสตรรุนใหม               *  นักเทคโนโลยีดีเดน 
   *  นักเทคโนโลยีรุนใหม                  *  รางวัลลอรีอัล 
   *  รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐคิดคน    *  รางวลัวทิยานิพนธดีเยี่ยม 

ระดับนานาชาติ 
   *  รางวัลจาก International Exhibition of Inventions of Geneva 
   *  The Ross Coffin Purdy Award,  สหรัฐอเมริกา 
   *  Brussels Eureka World Exhibition,  เบลเยี่ยม          
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1.6  สาขาทีส่งไปศึกษาทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

มี 6 สาขาวิชา คือ                      
          1) เทคโนโลยโีลหะและวัสดุ และพลังงาน 
          2) อิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร 
          3) เทคโนโลยีชวีภาพและสิ่งแวดลอม 
          4) วทิยาศาสตรพื้นฐาน 
          5) การบริหารและจัดการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          6) นาโนเทคโนโลย ี
 

(1)             
เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุ และ

พลังงาน 

(2)            
อิเล็กทรอนิกสและ 

คอมพิวเตอร 

(3) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
และสิ่งแวดลอม 

(4) 
วิทยาศาสตร
พื้นฐาน 

(5)              
การบริหารและ

จัดการวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

(6)             
นาโนเทคโนโลยี 

วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาการ
คอมพิวเตอร 
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

จุลชีววิทยา ฟสิกส การจัดการเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี
ทางดาน
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 

วิศวกรรมโลหการ 
 

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร นโยบายวิทยาศาสตร นาโนเทคโนโลยี
ทางดานโลหะและ
วัสด ุ

โลหะวิทยา วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

จุลชีววิทยา เคมี การบริหารเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี
ทางดาน
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 

วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมสื่อสาร ชีววิทยาโมเลกุล ชีววิทยา กฎหมายสิทธิบัตร นาโนเทคโนโลยี 
ทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่งแวดลอม 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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(1)              
เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุ และ

พลังงาน 

(2)            
อิเล็กทรอนิกสและ 

คอมพิวเตอร 

(3) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
และสิ่งแวดลอม 

(4) 
วิทยาศาสตร
พื้นฐาน 

(5)           
การบริหาร
และจัดการ
วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

(6)             
นาโนเทคโนโลยี 

วัสดุศาสตร               
(โลหะ   โพลิเมอร  
เซรามิกส  และ        
สิ่งทอ) 

วัสดุอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรการ
อาหาร 
เทคโนโลยีทาง
อาหารและ
วิศวกรรมอาหาร 

 เศรษฐศาสตร
เทคโนโลยี 

วัสดุศาสตร 

วิศวกรรมปโตรเคมี อิเล็กทรอนิกสทาง      
การแพทย 

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางทะเล 

 การจัดการ
ระบบ คุณภาพ  

เทคโนโลยีพลังงาน ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

วิศวกรรมเคมี  การจัดการ
อุตสาหกรรม  

วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยี
สารสนเทศเครือขาย
คอมพิวเตอรและ
การสื่อสารขอมูล 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม 
และวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม 

 กฎหมาย
ทรัพยสินทาง
ปญญา 

 

นิวเคลียรเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยีวงจรรวม
ขนาดใหญ 

วิศวกรรมกระบวน    
การชีวภาพและ        
พันธุวิศวกรรม 

   

 
 

1.7  ทุนการศึกษา 

 ผูที่ผานการสอบแขงขันและคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทุนในโครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดรับทุน 
การศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยูในโครงการเปนไปตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล  
สํานักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)  ซึ่งรวมคาใชจายทั้งหมด ไดแก 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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ประเภท คาเลาเรียน คาใชจาย 
  สวนตัว 

คาประชุม
วิชาการใน
ประเทศ 

คาหนังสือ
และ

อุปกรณ 
คาทําวิจัย 

คาเครื่อง
คอม 

พิวเตอร 
คาหอพัก 

1. ทุนบุคคลทั่วไป  
    (ตางประเทศ) 

       

  1.1 มัธยมศึกษา 
        ตอนปลาย   

ตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. 

  1.2  ปริญญา 
         1) โท 
         2) โท-เอก 
         3) เอก 

 
ตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. 

  1.3 กรณีขอ 
        เปลี่ยนแปลง 
        มาศึกษาใน 
        ประเทศ 

ใชหลักเกณฑทุนพัฒนาขาราชการที่ศึกษาวิชาภายในประเทศ  (และจะไดรับคาหอพัก) - หอพัก
สถานศึกษา 
จายจริงแตไม
เกิน 2,500 บ/ด 
- หอพักอื่น 
เหมาจาย 
2,500 บ/ด 

2. ทุนพัฒนา 
    ขาราชการ 
    (ในประเทศและ 
     ตางประเทศ) 

       

   2.1 ปริญญา  
         (ตางประเทศ) 
         1) โท 
         2) โท-เอก 
         3) เอก 

 
ตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. 

   2.2 ปริญญา  
         (ในประเทศ) 
         1) โท 
         2) โท-เอก 
         3) เอก 

 
 
ตามที่ 
จายจริง   
แตไมเกิน 
100,000 
บ/ป 

 
 

5,080 บ/ด 
7,940 บ/ด 
9,700 บ/ด 

 
 
ไมเกิน 
2 ครั้ง/ป 
และจาย
จริง 
ไมเกิน 
5,000 บ/ป 

 
 

8,000 บ/ป 

 
 
8,000 บ 

 
 

40,000 บ 

- ขาราชการหรือ 
พนักงานของรัฐ
ไมสามารถเบิก
คาหอพักได วิทย    20,000 บ 

บริหาร 25,000 บ 
วิทย     80,000 บ 
บริหาร  50,000 บ 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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1.8  เงื่อนไขและขอผูกพัน 

 1) ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทาง
ราชการในกระทรวงและกรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกําหนด  เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทา ของระยะเวลาที่
ไดรับทุน 
 2) กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทาง
ราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ ไดทําไวกับกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตอง
ชดใชเงินอีก 2 เทาของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับอีกดวย 
 

1.9  ชวงเวลาที่ประกาศรับสมัคร 

 1) ทุนบุคคลทั่วไป (ตางประเทศ) 
      ทุนระดับมัธยมศึกษา   ประมาณเดือน สิงหาคม - ตุลาคม ของทุกป 
      ทุนระดับปริญญา    ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน ของทุกป 
 2) ทุนพัฒนาขาราชการ (ในประเทศและตางประเทศ) 
      ทุนระดับปริญญา ประมาณเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  ของทุกป 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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1.10  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ไดผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่มีความสําคัญและขาดแคลนอยู
มากในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น  โดยบุคคลเหลานี้เปนผูมีความรู ความสามารถ
และประสบการณในการทํางานวิจัยและพัฒนา  เปนนักวิจัยอยางมีระเบียบ
แบบแผน และ เปนอาจารยในสถาบันการศึกษา  ที่สามารถผลิตบุคลากรทาง 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อ
ทํางานใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อัน
จะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
สังคม  เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรมของประเทศ
ตอไป  

 

เทคโนโลยียาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
เจาของโครงการ : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

 

โครงการยางไทยเขมแข็ง 
(2553 - 2554) 

 

โครงการที่มุงสรางความเขมแข็ง 
ใหอุตสาหกรรมยางไทย  เพื่อให 
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศ
ไดอยางยั่งยืน 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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 วิธีการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประเภททุนระดับมัธยมศึกษา ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาและทุนพัฒนา
ขาราชการ เพื่อไปศึกษาในตางประเทศและในประเทศ  แบงออกเปน 2 
ข้ันตอน คือ  

1) ข้ันตอนการดําเนินการสอบแขงขัน  ทุนระดับมัธยมศึกษา       
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ตางประเทศ) 

2) ข้ันตอนการดําเนนิการคัดเลือกทุนพัฒนาขาราชการ              
(ในประเทศและตางประเทศ)   

 
 

ระบบการดูแลนักเรียนทนุรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
 

 
 

- รศ.หริส สูตะบุตร       
- ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ     
- รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน 
- รศ.ปริทรรศน  พันธุบรรยงก  
- ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 
- ดร.กวาน สีตะธนี  
- นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ  
- ศ.นักสิทธ  คูวัฒนาชยั 
- ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน     
- นางกอบแกว  อัครคปุต 

 

ผูกํากับดูแล 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
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 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
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                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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     บทที่ 2 

                         ขั้นตอนการดําเนินการสอบแขงขัน ทุนระดับมัธยมศึกษา 
                         ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ตางประเทศ) 

 
 
 

ทุนบุคคลทั่วไป ประกอบดวย ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ทุนระดับปริญญา เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ  ผูที่ประสงคจะขอรับทุน
จะตองผานขัน้ตอนการสอบแขงขันที่กาํหนดขึ้น โดยสาํนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รวมทั้งสิน้ 13 ข้ันตอน  ดังตอไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการด
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
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1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
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                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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นักวิจัยเจาของโครงการ 
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2.1  ประกาศรับสมัคร 

     -  ชวงเวลาที่ประกาศรับสมัคร 
 ทนุระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณเดือนสิงหาคม- 

ตุลาคม ของทกุป 
 ทนุระดับปริญญา ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน ของ

ทุกป 
     -  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 

1) มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไวในแตละหนวย 

2) ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก (ใชเวลาในการศึกษา ประมาณ 11 ป) 

-  กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 5 ภาคการเรียน ที่ผานมาไมตํ่ากวา 3.50  

-  อายุนับถึงวันปดรับสมัครไมเกิน 20 ปบริบูรณ 
3) ทุนบุคคลทัว่ไประดับปริญญาสําหรับศึกษาตอระดับ 

ปริญญาโท ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก 
 ทนุสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาโท  (ใชเวลาใน

การศึกษา ประมาณ 2 ป) 
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1.4  เปาหมาย 
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สําหรับประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษในการศึกษา ผูไดรับทุนจะตอง
เดินทางไปศึกษาภาษานัน้ ๆ เพิ่มเติมกอน เปนเวลา 1 - 1.5 ป  เชน ญ่ีปุน  
สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมน ี ฝร่ังเศส  เปนตน 

-  สํานักงาน ก.พ. จะเปนผูจัดทําประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ 
ประกอบดวย จํานวนทุนทีรั่บสมัคร  ขอผูกพันในการรับทุน  คุณสมบัติของ   
ผูมีสิทธิสมัคร  หลักเกณฑการสอบแขงขัน  การรับสมัครสอบ  การแตงต้ัง
กรรมการเกี่ยวกับการสอบ  หลกัสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการ
ตัดสิน  การรายงานตวัและการอบรม  การตรวจสุขภาพและอนามัย  การทํา
สัญญา  การรับเงินทนุ  การเพิกถอนการใหทนุ (ภาคผนวก 1 และ 2) 
 -  กระทรวงวทิยาศาสตรฯ โดยงานนักเรยีนทุน สวทช.  เปนผูจัดทํา
รายละเอียดทนุสาขาตาง ๆ  ที่ประกาศรับสมัคร  ซึ่งระบหุนวยงานตนสังกัดที ่
นักเรียนจะตองกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
และประเทศทีจ่ะไปศึกษา  คุณสมบัติทางดานวฒุิการศกึษา 
 

2.2  เผยแพรขาวการรับสมัคร  ทางสื่อตางๆ วทิยุ โทรทัศน  website 
และหนังสือพิมพ 

    -  ประกาศทาง website  ของสํานักงาน ก.พ.  
(http://www.ocsc.go.th,  http://scholar2.ocsc.go.th)  และ  website   
ของ ศูนยประสานงานนกัเรยีนทุนรัฐบาลทางดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ศนวท.)  (http://stscholar.nstda.or.th) 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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2.3  รับสมัครทุนทาง Internet 

             -  ผูสมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน ผาน website ของ
สํานักงาน ก.พ. หรือ website ของ ศนวท.  ทั้งนี้ตองแนบหนังสือรับรอง 
(ฉบับภาษาอังกฤษ)  จํานวน 3 ฉบับ (ภาคผนวก 5) 
 

2.4  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร  อายุ  GPA  วุฒิการศึกษา และ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  

               -  จําแนกผูสมัครรับทุนตามกลุมสาขาวิชาและวิเคราะหความ
ครบถวนของคุณสมบัติตามที่กําหนดไวทุกขอ 
               -  สรุปรายชื่อผูสมัครรับทุน 
 

2.5  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน 

    -  ประกาศรายชื่อเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับ
สมัคร 
 

2.6  จัดสอบขอเขียน (2 วิชา) 

    -  สํานักงาน ก.พ. จัดสอบขอเขียนในการคัดสรรความเขมขนทาง
วิชาการ 
               -  ผูทรงคุณวุฒิออกขอสอบและตรวจขอสอบ 
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2.7  ประกาศรายชื่อผูที่สอบขอเขียนผานและมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ
พรอมจัดหองสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา สถานที่ และกลุมสาขาวิชา
ใหกับผูที่สอบผานขอเขียน 
 

2.8 จัดทําแนวทางการสัมภาษณเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

2.9  ทาบทามและเชิญกรรมการสอบสัมภาษณในแตละสาขาวิชา 

    -  ติดตอใหหนวยงานตนสังกัดจัดสงผูทรงคุณวุฒิเพื่อเขารวมเปน
กรรมการสอบสัมภาษณ 
              -  ติดตอผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ  เปนกรรมการสอบ
สัมภาษณ 
    -  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 
 

2.10  จัดทําสรุปขอมูลของผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ 
 

2.11  ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

            -  ประธานกรรมการฯ ชี้แจงหลักเกณฑการประเมินความเหมาะสม 
และหลักเกณฑการใหคะแนนใหแกกรรมการสอบสัมภาษณ  ในวันสอบ
สัมภาษณ 
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1.4  เปาหมาย 
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              -  ชี้แจงเทคนิคในการพิจารณา  วิเคราะหเนื้อหาทาง IQ  และ EQ 
ของผูมีสิทธิไดรับทุน 
              -  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะหประเด็น  เนื้อหา และวิธีการสอบ
สัมภาษณ 
 

2.12  จัดสอบสัมภาษณ 

   -  กรรมการใชเทคนิคการสัมภาษณ เพื่อใหผูเขาสอบสัมภาษณ
แสดงความเปนตัวตนดานความรูความสามารถ อารมณและไหวพริบ 
              -  กรรมการใหคะแนนผูสอบสัมภาษณ 
 

2.13  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน  

              -  สํานักงาน ก.พ. จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน  และนํา
ประกาศลงใน website ของสํานักงาน ก.พ.  และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
              -  กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยงานนักเรียนทุน สวทช. แจงรายชื่อผู
ไดรับทุนใหตนสังกัดทราบเพื่อจัดทําสัญญาการรับทุน  ซึ่งตอมาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาเพิ่มเติม  จัดปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนทุน 
และจัดใหนักเรียนทุนพบตนสังกัด 
              -  สํานักงาน ก.พ. จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนเพื่อทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติกอนเดินทางไปศึกษา ระหวางศึกษาและหลังสําเร็จการศึกษา 
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   บทท่ี 3 

                      ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกทนุพัฒนาขาราชการ 
                     (ในประเทศและตางประเทศ) 

 
 
 
 

 ทุนพัฒนาขาราชการ เปนทนุระดับปริญญาเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
และตางประเทศ  ผูประสงคจะขอรับทนุ จะตองไดรับการพิจารณาคัดเลือก
จากหนวยงานตนสังกัดที่ไดรับการจัดสรรทนุ และมีคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลฯ พจิารณากลัน่กรองคัดเลือกผูเหมาะสม  
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกทั้งสิน้ 9 ข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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3.1  ประกาศรับสมัคร 

-  ชวงเวลาที่ประกาศรับสมัคร 
 ทนุระดับปริญญา ประมาณเดือนพฤศจกิายน - ธันวาคม  

ของทุกป 
-  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 

   1) เปนเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง  กรม  หรือ
หนวยงานของรัฐที่ไดรับการจัดสรรทุน  โดยปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมา
ไมนอยกวา 6 เดือนนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. และไดรับ
การเสนอชื่อจากหนวยงานที่สังกัดใหสมัครเพื่อรับทุน 
  2)  ทุนพัฒนาขาราชการสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก 

 ทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาโท (ใชเวลาใน
การศึกษา ประมาณ 2 ป) 

-  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรที่
เทียบเทาปริญญาตรี มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไมตํ่ากวา 
2.75 

-  อายุนับถึงวันปดรับสมัครไมเกิน 40 ป  
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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วิธีการสมัคร  และวธิีการคดัเลือก  การแตงต้ังกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก  
การรายงานตวัและการอบรม  การตรวจสุขภาพและอนามยั  การทาํสัญญา  
การรับเงนิทนุ  การทดสอบภาษาองักฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา  การ
สมัครสถานศกึษาและการเดินทาง  การเพิกถอนการใหทนุ (ภาคผนวก 3 
และ 4) พรอมจัดทํารายละเอียดทุนสาขาตาง ๆ ที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งระบุ
หนวยงานตนสังกัด ที่นักเรียนจะตองกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนหลังสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา และประเทศที่จะไปศึกษา คุณสมบัติทางดานวุฒิ
การศึกษา 

-  สํานักงาน ก.พ. จะเปนผูประกาศการคัดเลือกฯ 
 

3.2  ทําหนังสือแจงหนวยงานทีไ่ดรับทุนการจัดสรรทุน เสนอรายชื่อผู
ที่เหมาะสมสมัครเขารบัทนุ 

-  หนวยงานทีไ่ดรับการจัดสรรทุน (ตนสงักดั) ดําเนนิการ 
    ตรวจคุณสมบัติเบื้องตน  อาย ุ GPA  ถาไมเปนไปตาม
เกณฑ ขอใหเสนอคนใหม 

  เสนอรายชือ่ผูเหมาะสมสมัครเขารับทุนเพียง 1 คน      
ตอ 1 ทนุ 

  ใหผูไดรับการเสนอชื่อสมคัรผานทาง  website ศนวท. 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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3.3  รับสมัครทุนทาง Internet 

-  ผูสมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน  ผาน  website  ของ
สํานักงาน ก.พ. หรือ  website  ของ ศนวท. สําหรับทนุไปศึกษาตางประเทศ
ตองแนบหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) จาํนวน 3 ฉบับ (ภาคผนวก 5) 
 

3.4  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูสมัคร  อายุ  GPA  วุฒิการศกึษา และ
สาขาวชิาทีส่าํเร็จการศึกษา 

-  จําแนกผูสมัครรับทุนตามกลุมสาขาวิชา และวิเคราะหความ
ครบถวนของคุณสมบัติตามที่กําหนดไวทุกขอ 
 

3.5  จัดทําสรุปขอมูลผูสมัคร 

-  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกเรียกดูสรุปขอมูลจากใบสมัครที่ผูสมัครกรอก  บนเครื่องคอมพิวเตอร 
 

3.6  ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก ซ่ึงแตงต้ังโดย
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขนัและคัดเลือก เพื่อพจิารณา
กลั่นกรองคดัเลือกผูเหมาะสมใหเปนผูมีสิทธิไดรบัทุน 

-  กําหนดแนวทางขั้นตอนและเทคนิคในการพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือก 
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
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                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 
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3.7  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับทุน 
 

3.8  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน 

-  กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยงานนักเรียนทุน สวทช. จัดทําประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน 
 

3.9  ทําหนังสือแจงใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรทุนทราบรายชื่อผูมี
สิทธิไดรับทุน 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยงานนักเรียนทุน สวทช.  ดําเนินการ 
-  จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานตนสังกัด 

  ทราบถึงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน 
  แจงใหผูมีสิทธิไดรับทุนทราบ 
  จัดทาํสัญญารับทุน และสัญญาค้ําประกันศึกษา

ตางประเทศและศึกษาในประเทศ  ซึง่ตอมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
เพิ่มเติม  ทั้งนีต้องทําสัญญาลาศึกษากอนเดินทางดวย 

  จัดทําแนวการศึกษาและรายละเอียดของสาขาวิชาที่
จะไปศึกษา 

  ติดตามใหนักเรียนทุนเดินทางภายในเวลาที่กําหนด 
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 -  จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนเพื่อทราบขั้นตอนการปฏิบัติกอน
เดินทางไปศึกษา  ระหวางศึกษาและหลังสําเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้  สามารถติดตามการประกาศรับสมัครทุนและสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

1.  งานนักเรียนทุน สวทช.    
      โทรศัพท  : 0-2564-7000 ตอ 1410-4  
      โทรสาร   : 0-2564-7125 
      http://stscholar.nstda.or.th 

   2.  ฝายนักเรียนทุนรัฐบาล 2   
                                กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ  สํานักงาน ก.พ. 

      โทรศัพท  : 0-2628-6240 หรือ 0-2281-3333 ตอ 2192  
      โทรสาร   : 0-2628-6202 หรือ 0-2280-3334 
      http://www.ocsc.go.th 
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1.4  เปาหมาย 
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1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  
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                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
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บทที่ 4 
              การบริหารจัดการและการดูแลนักเรยีนทุนรัฐบาล 

 
 
 

 
 

ผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสทิธิไดรับทุนรัฐบาล จะตองเขารบั
การปฐมนิเทศและรายงานตวั เพื่อรับทราบเกณฑ ระเบียบ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติกอนเดินทางไปศึกษา ระหวางศึกษา และ หลังสําเร็จการศึกษา  ทั้งนี ้
ผูมีสิทธิไดรับทุน จะไดรับการบริการและการจัดการดูแลตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  อาท ิ กระทรวงวทิยาศาสตรฯ โดยงาน
นักเรียนทนุ สวทช.  สํานักงาน ก.พ.  และหนวยงานตนสังกัดของผูมีสิทธิ
ไดรับทุน ดังตอไปนี้ 
 

4.1  กอนการศึกษา 

 1)  การตรวจรางกาย 
 2)  การทาํสญัญา 

 

              การบร
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1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
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1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  
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                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 
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 3)  การจัดทาํโครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติงานหลงั
สําเร็จการศึกษาของนักเรียนทนุ 

 4)  การรับรองสาขาวิชาที่ไปศึกษา 
 5)  การขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ไปศึกษา 
 6)  การขอใชผลสอบภาษาอังกฤษอืน่ ๆ  เทียบเทา TOEFL  IELTS  
 7)  การเตรียมความพรอมดานภาษา 
 8)  การเตรียมเอกสารสมัครสถานศึกษา 
 9)  การสมัครสถานศกึษา 
10) การทําหนงัสือเดินทาง 
11) การจองตัว๋โดยสารเครื่องบิน และการเบิกคาใชจาย 
12) การอนุมติัใหไปศึกษา (เฉพาะขาราชการและพนกังาน) 
13) การทําวีซา 
14) การรับต๋ัวโดยสารเครื่องบินและคาใชจาย 
15) การรายงานตัวไปศึกษา 
16) การเดินทางไปศึกษา 

 

4.2  ระหวางศึกษา 

 1)  การขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา 
 2)  การขอเปลี่ยนแปลงประเทศทีจ่ะไปศึกษา (กรณีที่เดินทางไป 
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1.4  เปาหมาย 
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ศึกษาตางประเทศแลว ไมอนุญาตใหเปลีย่นประเทศ ยกเวนเปลี่ยนมาเรียน
ในประเทศไทย) 

 3)  การขอยายสถานศึกษา 
 4)  การขอขยายเวลาศึกษาตอดวยทนุสวนตัว (ทําสัญญาแกไข

เพิ่มเติม  กรณีศึกษาดวยทนุสวนตัว) 
 5)  การขอพักการศึกษาชั่วคราว 
 6)  การขอยุติการศึกษา 
 7)  การขออยูฝกงานภายหลังสําเร็จการศึกษา 
 8)  การขออยูทําวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (post-doctoral) 

 

4.3  หลังสําเร็จการศึกษา 

 1)  การเดินทางกลับ 
 2)  การบรรจุใหเขาทํางาน และไดรับเงินเดือนโดยไมตองรอตกเบิก 
 3)  การจัดใหมีพี่เลี้ยงเพื่อดูแลในดานวิชาการและดานสังคม 
 4)  การมอบหมายการทํางานใหตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
 5)  การสนับสนุนใหทาํงานวิจัยและงานวชิาการ และสรางเครือขาย 

การวิจยั 
 6)  การขอยายหนวยงานที่ปฏิบัติงานชดใชทุน 
 7)  การลาออกโดยทีย่ังชดใชทุนไมครบตามสัญญา 

 

29

 

 

4 

1.4  เปาหมาย 

 เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ 
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวทิยาศาสตร และสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ  

 ระยะที่ 1  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2533 - 2548)         
 ระยะที่ 2  ใชเวลาดําเนินการ 16 ป  (พ.ศ. 2539 - 2554)  
 ระยะที่ 3  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2548 - 2562) 
 ระยะที่ 3+  ใชเวลาดําเนินการ 15 ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน 
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง 

                                                         
                                                    O  ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code) 
                                                    O  ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด   
                                                    O  การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่รรจุรหัส 
                                                         ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ 
                                                    O  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่  
                                                         (ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552   
                                                         จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 
 

 

 
นักวิจัยเจาของโครงการ 
ดร.โกเมน  พิบูลยโรจน 

ดร.ศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม 
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4.4  การจัดกจิกรรมสําหรบันักเรียนทนุ 
 

การปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพรอม ปละ 4 ครั้ง 
   

 
 

                                                  การประชุมนักเรียนที่กลับมาเยี่ยมบาน ทุกป 
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การสัมมนาหนวยงานตนสังกดัที่ไดรับทุน 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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งานสัมมนาผูสําเร็จการศึกษา      

 
      

 
 

 
โดย : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          งานนักเรียนทุน  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กิจกรรม KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP : 
 “ควาทุนกระทรวงวิทย  ชีวิตจะเปล่ียนไป !?” สําหรับเจาหนาท่ีของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และ                       
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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