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โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หริส   สูตะบุตร
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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
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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 
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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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ผลการดําเนินงาน 
มีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น  (2533-2555) 3,767   คน

• ทุนต่างประเทศ
โครงการระยะที่ 1             789   คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 2          1,199  คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 3          1,177 คน (ปี 2548-2555)
โครงการระยะที่ 3+          354 คน (ปี 2552-2555)

                           รวม          3,519   คน
                    สําเร็จแล้ว         1,989   คน

• ทุนในประเทศ            248 คน
                    สําเร็จแล้ว             68   คน
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นักเรียนทุนต่างประเทศที่สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามหน่วยงาน
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มหาวิทยาลัย ก.วิทย์ฯ หน่วยงานอื่นๆ

รวม   1,989   คน
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นักเรียนทุนในประเทศที่สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามระดับปริญญา
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นักเรียนทุนในประเทศที่สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามหน่วยงาน
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มหาวิทยาลัย ก.วิทย์ฯ หน่วยงานอื่นๆ

รวม   68   คน
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ผลการดําเนินงานโครงการทุน (ต่อ)

จํานวนนักเรียนทุน  จําแนกตามสาขาวิชาต่างๆ
* โลหะและวัสดุ *  พลังงาน             
* อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ * นิวเคลียร์ 
* ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม * บริหารเทคโนโลยี
* วิทยาศาสตร์พื้นฐาน       * IP  &  Patent Law
     -  ฟิสิกส์                       -  คณิตศาสตร์
     -  เคมี                            -  ชีววิทยา
* นาโนเทคโนโลยี
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11ความเชื่อมโยงของสาขาวิชาต่างๆ
    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



ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเทศมีความมั่งคั่งและมีธรรมาภิบาล

ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การสาธารณสุข

ประเทศมีความแข่งขันได้โดยรวมสูง

ประเทศมีความสามารถทาง ว&ท และการบริหาร

ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

 โครงสร้างพื้นฐาน

                         ด้าน ว&ท      ด้าน Logistics         ด้านบริการต่อประชาชน

โครงการนักเรียนทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

บทบาทของโครงการนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต่อการพัฒนาประเทศ
12
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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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O  ทําให้มีคนไทยที่มีความรู้ความสามารถสูงในจํานวนเพียงพอ
     ที่จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ขณะนี้มีผู้ที่เรียนจบกลับมาทํางานแล้ว 2,057  คน 
     -  เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 1,086 คน 
     -  ทํางานที่สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
        และเทคโนโลยี  971 คน  
     -  กระทรวงต่างๆ ที่มีนักเรียนทุนทํางาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   
        กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        กระทรวงพลังงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  องค์การอาหารและยา

ประโยชน์ของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ประโยชน์ในภาพรวม
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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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ประสานงานกับเจ้าสังกัดเพื่อช่วยดูแลให้ นร.ทุนที่จบแล้วได้
ทํางานวิจัยและใช้ความรู้ความสามารถให้มากที่สุด

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุน                 
(ตั้งโดย ครม. เมื่อ 29 ธันวาคม 2545)

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

จัดทําฐานข้อมูลนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 กิจกรรมศูนย์ประสานงานนักเรียนทุน

O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีๆ ละ 2 ครั้ง
 O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่สําเร็จการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา 
    เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย
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ทุนตรี-โท-เอก                               ทุนพัฒนาข้าราชการ (ในประเทศ) 
    ทุนพัฒนาข้าราชการ (ต่างประเทศ)                   ทุนปริญญา (ต่างประเทศ)

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



Gas Reserve Oil Reserve Shale

CO2

Gas & Oil

เพิ่ม CO2 ขณะนี้ 
370-380 ppm

Climate Change

New Technology
ปลอดภัยมากขึ้น

ไม่เพิ่ม CO2

ต้องจัดการกับ spent fuel
อาจ reprocess และนํามาใช้ใหม่

ญี่ปุ่นอาจเปลี่ยนใจ
กลับมาใช้ Nuclear Energy

ลด Energy Cost

Nuclear Energy

Food
อาหารมนุษย์

Feed
อาหารสัตว์

Pharma
ยาFeedstock

วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม

Fuel
พลังงานผลผลิต

เกษตร

ลดผลผลิต
เกษตร

พื้นที่เพาะปลูก
ลดลง

ประเทศไทยห้ามทดลองปลูกพืช GMO ในที่แจ้ง 
(ต้องใช้ GMO เพื่อเพิ่ม Productivity)

ประชากรโลกเพิ่มขึ้น

แต่ลด food

ร้อนจัด หนาวจัด น้ําท่วม น้ําแล้ง
เกิดพายุบ่อยขึน้ แรงขึ้น (ปีนี้มีน้ําท่วมใหญ่ที่กรุงมนลิา 2 ครั้งแล้ว)

frackingfracking

ไม่เพิ่ม CO2



เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

ช่วยในการเผยแพร่ความรู้
ช่วยในการเตือนภัยพิบัติ

สื่อสารเร็ว
ขึ้นมาก

e-Mail

IT & Internet

Social 

Network

ต้องใช้อย่างมีสติ ต้องคิดก่อนที่จะเผยแพร่ต่อ

ตัวอย่าง
ภาพยนต์เกี่ยวกับ Prophet Muhammad

มีคนเข้าไปดู 1.6 ล้านครั้งนับถึงวันพฤหัสที่ 13 ก.ย.55



Source : Bangkok Post 2012 Mid-Year Economic Review page#10



Source : Bangkok Post 2012 Mid-Year Economic Review page#10



Federally Funded 
Research Creates 

New Ideas

Product 
Development & 

Innovation

Capital to Develop 
Ideas to Innovation

No Capital

Derived from Charles W. Wessner, Ph.D. Director, Technology and Innovation, National Research Council, November 19, 2004

The Valley of Death

งานวิจัยและพัฒนา � นวัตกรรมเชิงพาณิชย์?
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ส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ผ่าน GAP Funding

• Exploit Technology บริษัทที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดวิจัย เทคโนโลยี ของสํานักงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัย" (Agency for Science, Technology and Research) หรือมีชื่อย่อว่า 
A*Star

• ให้เงินทุนสนับสนุนเริ่มต้น (Gap Funding) ในช่วง การวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นไปได้  ช่วงการ
พัฒนาเทคโนโลยี และการทดลองเทคโนโลยี
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ที่มา : Exploit Technology 
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http://stscholar.nstda.or.th
scholar@nstda.or.th

สวัสดีครับ


