
 
หัวขอ  กิจกรรมศูนยประสานงานฯ  
ขอความ สรุปการสัมมนา  “นกัเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
 

ขอความ   ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสัมมนานักเรียนทุน
ที่สําเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2  ในชื่อเรื่อง  นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ไปเมื่อ
วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2547  ที่ผานมา  ณ  โรงแรมโซฟเทล เซน็ทรัลพลาซา  การสัมมนาดังกลาว 
ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเดินทางมาเปนประธาน
เปดการสัมมนา  การสัมมนาครัง้นี้ไดรับความสนใจจากนักเรียนทุนรัฐบาลและผูแทนหนวยงานตนสังกัด   
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ และส่ือมวลชนเปนอยางดี  ผลของการสัมมนาสรุปไดดังนี้ 
 

ผูเขาสัมมนา  315 คน  ประกอบดวย 
   นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 270 คน 
   ผูแทนหนวยงานตนสังกดัและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 30 คน 
   เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  15 คน 
 

การสัมมนาภาคเชา 
 

สถานที่ หองวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมโซฟเทล  เซ็นทรัลพลาซา 
 

สรุปคํากลาวเปดและนโยบายทีท่าน รมว.วท. ไดมอบแนวคิดใหแกนักเรียนทนุ 
 ฯพณฯ นายกร ทพัพะรงัสี รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดชี้ใหเห็น

ถึงบทบาทความสําคัญของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเครือ่งมอืสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาต ิในดานตางๆ เชน การสงออกผลิตภณัฑการเกษตรและอุตสาหกรรม การปรับปรุงคณุภาพการผลติ 
ทั้งยังไดเนนยํ้าวาประเทศไทยจะตองพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถแขงขันไดและมีบทบาท
ใหมากในโลก เนื่องจากปจจุบนัอตุสาหกรรมการสงออกตางๆ ไดใชขออางทางดานวิทยาศาสตรมาเปน
เครื่องตอรองและกีดกันทางการคามากขึ้น และกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองทาํหนาที่เปน 
Back up ใหกับการทํางานของหนวยงานในกระทรวงอืน่ๆ โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรไปแกปญหา
ให ซึ่ง ฯพณฯ รมว.วท. ไดฝากขอคิดไวใหนักเรียนทุนหลายประการ 
        

รายงานผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ และการสนับสนุนทนุนักวิจัยใหม 
(วท.)   โดย รศ.ดร. หริส  สูตะบุตร 

   รศ.ดร. หริส สูตะบุตร  ไดกลาวรายงานความเปนมาของโครงการสนับสนุนนักเรียน
ทุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2533  
โดยเนนยํ้าถึงเหตุผลที่จําเปนตองมีการพัฒนาบคุลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
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พรอมแนะนาํโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม (วท.) เพื่อกระตุนและสรางความพรอมในการเริ่มตนทํา
วิจัย โดยใหงบประมาณทําวิจัยแกนกัเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ที่เพิง่สําเร็จการศึกษาหรือ
ยังไมมีโอกาสทําวิจัย  (เอกสารแนบ) 

 
เวบไซต  ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
โดย  คุณวรีชัย  อโณทัยไพบูลย  

 คุณวีรชัย อโณทัยไพบลูย นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ดานวิศวกรรมไฟฟา จาก Stanford University ปฏิบัติงาน ณ สวทช. เปนผูพัฒนาเวบไซตของ
ศูนยประสานงานฯ http://stscholar.nstda.or.th ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดทําเวบไซตแหงนี้วา  
เพื่อตองการใหเปนแหลงขอมูลสําหรับนักเรียนทุน หนวยงานตนสังกัดและบุคคลทัว่ไป และเพื่อรวบรวม
ขอมูลของนกัเรียนทุนทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  เนื้อหาโดยทัว่ไป ประกอบดวย  ขอมูลกิจกรรม
ของโครงการสนับสนุนนกัเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอมูลกิจกรรมศูนย
ประสานงานฯ ขอมูลเกี่ยวกับนักเรยีนทุน ประกอบดวยนักเรียนทุนทีอ่ยูระหวางเตรียมตวัเดนิทาง ขอมูล
นักเรียนทนุที่ศึกษาอยู และขอมูลนกัเรียนทนุทีส่ําเร็จการศกึษาแลว  แนวปฏบิัติสาํหรับการรบัทุน  ขอมูล
แหลงทุนวิจัยสําหรับนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา  

 ฐานขอมูลนักเรียนทุนประกอบดวย 2 ฐานหลัก คือ ฐานขอมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และฐานขอมลูนักเรียนทนุที่สําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทุก
แหลงทุน  ซึ่งเปนการสํารวจขอมูลในป 2545 มีขอมูลประมาณ 5,000 คน  และฐานขอมูลนักเรียนทนุ
รัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตรฯ ซึง่ขณะนีม้ีจํานวน 1,786 คน  นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเวบไซต
สํานักงานผูดูแล   นักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โฮมเพจของนักเรยีนทุนที่กําลังศึกษาในตางประเทศ 
ซึ่งผูใชสามารถ    ลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกเพื่อเขาใชฐานขอมูล เมื่อเขาใชแลวสามารถเขาไปชมขอมูล
และแกไขเพิ่มเติมขอมูลประวตัิและผลงานวิจัยของตนเองได 

 คุณวีรชัยไดสาธิตการเขาไปสมัครเปนสมาชิก การใสขอมูลสวนตวัเพือ่รบั Password และ
เชื่อมตอกบัฐานขอมูลของเวบไซต  (เอกสารแนบ) 
 

โครงการหนึ่งนักวิจัย : หนึ่งโรงเรียน  โดย คณุมนธิดา  สีตะธนี  (สวทช.) และ ดร.ดิเรก พรสีมา 
(รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ประสงคจะใหนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาไดนํา
ความรู ความสามารถมาใชประโยชนไดสูงสุด ทั้งในหนวยงานและบริการวิชาการตอสังคม จงึไดรวมกับ

http://stscholar.nstda.or.th
http://stscholar.nstda.or.th/PDF/seminar470521/talk1.pdf
Jack
Cross-Out




หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการสรางความเขาใจทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแก
สาธารณชน 
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ของสวทช. นําเสนอรางโครงการหนึ่งนักวิจัย : หนึ่งโรงเรียน  เพื่อใหนักวิจยัมีโอกาสไดนําความรูและ
ทักษะการวจิัยที่ถูกตอง ไปชวยเหลือเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทัว่ประเทศ ในดานการปรับ
กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  เปนเวลา 5 วันทําการ/ป  วิทยากรในชวงนีค้ือ คุณมนธดิา สตีะธนี
และ ดร.ดิเรก พรสมีา ซึง่ไดนําเสนอวิดีทัศน แนะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน     
ตางประเทศที่เนนการพฒันากระบวนการคิดและการทําวิจัยตั้งแตระดับมัธยม  (เอกสารแนบ) 
 
      การสัมมนาภาคบาย 
 

ขอสรุปและขอเสนอแนะจากนักเรียนทุน  
ประเด็นการสนับสนนุทุนวิจัยใหม (วท.) สรุปไดดังนี ้
 ดานคุณสมบัติของผูขอรับทุน   

- เสนอใหขยายคุณสมบัตผิูมีสิทธิเสนอขอรบัทุน จากเดิม สําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 2 ป 
เปล่ียนเปน สําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป และหากเกณฑดังกลาวทําใหมีผูสมัครขอรบัทุน
จํานวนมาก ก็ใหจัดลําดับความสําคญัแกนักวจิัยที่จบมาไมนานกอนเปน Priority  

- ไมควรระบุเรื่องไมเคยไดรับทุนจากแหลงใดมากอน แตควรระบุใหทุนกับผูที่หัวขัอวิจัยนี้ยังไม
เคยไดรับทุนสนับสนุนที่ใดมากอน   

- นักวิจัยใหมที่รับทุน ควรเปน Principle Investigator คือเปนผูวิจัยหลัก เทานั้น 
- การนับวาสําเร็จการศึกษาตั้งแตเมือ่ใด ควรมีคําจาํกัดความทีช่ัดเจน 
ดานรูปแบบการทําวิจัย 
-   หัวขอหรือสาขาที่กําหนดควรระบุใหชัดเจนเพื่อใหครอบคลุมบางสาขา เชน ดานการเกษตร    
    การแพทย วิศวกรรมเกษตร เปนตน 
- เห็นวาไมควรจํากักระยะเวลาของโครงการวิจัยวาเปน 1 ป 
- ควรสนบัสนนุการทําวิจยัของนักเรียนทุนตั้งแตยังไมสําเร็จการศึกษา โดยรวมกับหนวยงาน  

ตนสังกัดในการเตรียมหัวขอวจิัย เมือ่จบการศึกษาสามารถรบัทุนทําวิจัยไดทันที 
- ควรใหผูรวมวิจัยมาจากตางสถาบันได 
- ควรใหมีการไปทําวิจัยตางประเทศได เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ  
ดานงบประมาณ 
- เห็นวาคาตอบแทนผูวิจัย 3,000 บาท ตอป ยังไมเพียงพอ 
- เสนอใหนักวิจัยไดบริหารเงินทุนเอง  

http://stscholar.nstda.or.th/PDF/seminar470521/talk2.pdf


- ลดคาบริหารโครงการที่จัดใหกับหนวยงาน 
- เห็นวาในกรณีที่ผูขอรับทุนมีอุปกรณบางอยางอยูแลว เชน คอมพิวเตอร ตวัอยางวัสดุ ทํา

ใหอาจไมตองขอใชเงินครุภัณฑ ซึ่งเปนไปไดหรือไมที่จะจัดสรรใหเปนคาตอบแทน 
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ดานการสนับสนุนและตดิตามผล 
- ควรจัดใหมทีีมนักวจิัยอาวุโสเพื่อใหคําปรึกษา 
- ควรจัดกจิกรรมเพือ่สรางเครือขายระหวางผูไดรับทุนวจิัยแลว 
- ควรมีการวางแผนระยะยาว (Long range Planning / What’s beyond) เพื่อรองรับนกัเรียนทุน

เพื่อใหทําวิจยัอาชีพไดอยางตอเนื่อง 
 -    การไมเนนเรื่องผลงานตองสามารถตีพมิพเผยแพรในระดับตางประเทศ ถือวาเหมาะสม  
      เพราะทาํใหทุนมีลักษณะ ยืดหยุน จูงใจ มีรปูแบบชัดเจนตางจากแหลงทุนอื่น 
 
ประเด็นการใช Web site และกิจกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้น (ศูนยประสานงานฯ)  
นักเรียนทนุไดอภิปรายแสดงความเห็นอยางหลากหลาย สรุปไดดังนี้ 
 

 ดานการสืบคนและฐานขอมูล 
- ควรใหระบบสามารถสืบคนผานชองทางใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน สบืคนผาน

สาขาวิชา หนวยงาน หรอืงานวจิัย 
- ควรตรวจสอบหนวยงานอื่นๆ ที่มีฐานขอมูลใหสืบคนนักวิจัย เพื่อแลกเปล่ียนและปรับปรุง

ขอมูล 
ดานรูปแบบการนําเสนอ 

 - ควรมีประวัตินักวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยโดยละเอียด พรอมรูปภาพ และ Link ไปยังเวบไซต
   ของนักวิจยัได 
 - ควรใหนักวิจัยเขามาตอบปญหาผานกระดานสนทนา (Web board) 
 - เพิ่มสวนของ Web servey 
 - ควรจัดลําดับความสําคัญของปญหาและหัวขอการวิจัยทีม่ีในประเทศหรือ 
   มีโจทยคําถามการวิจยั เชน หัวขอวิจัยที่ภาคเอกชนตองการ หรือมีผลกระทบตอสังคม 
 ดานกิจกรรมที่ตองการใหศูนยประสานงานฯ ดําเนินการ 

- ควรจัดใหม ี Mentor เพื่อดูแลนักวจิัยที่ไดรับทุนวิจัยใหม และใหนักวิจัยใหมเปน Mentor 
ใหกับนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาดวย 

- ควรจัดสัมมนานักเรียนทุนในแตละภูมิภาค ใหนักเรียนทุนไดนําเสนอผลงานวิชาการ หรือ 
จัดใหมี Forum ในหัวขอที่นักเรียนทุนสนใจ 
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ประเด็นโครงการหนึ่งนักวิจัย : หนึ่งโรงเรียน
นักเรียนทนุไดแสดงความสนใจในกิจกรรมนี้ โดยเห็นวาเปน เวทีใหนักเรียนทุนไดแสดงออก
ถึงความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็น ไดดังนี ้
 ดานโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
 -   ควรกําหนดจํานวนโรงเรียนเปาหมายใหนอยลงเพื่อทํากิจกรรมทีม่คีุณภาพไดมากขึ้น 

    โดยอาจสงนักวิจัยไปทํากิจกรรมกับโรงเรียนเปนทีมมากกวานักวิจยัคนเดียว (เนนคุณภาพ 
    มากกวาปริมาณโรงเรียน) 
- ควรเริ่มกจิกรรมในโรงเรยีนที่มีความพรอมมากกอน หรือดูความตองการของแตละโรงเรียน 
- อาจมีการแลกเปลี่ยนโดยนํานักเรียนมาเยี่ยมชมหองวจิัยของนักวจิัยดวย หรือ มกีิจกรรม

อื่น เชน นักวิจัยจัดอบรมแกครูวิทยาศาสตร 
ดานระยะเวลาทํากิจกรรม 
- ดานระยะเวลาเห็นวา เวลา 5 วัน อาจยังไมมีเพียงพอทีจ่ะสรางความตอเนื่องของกจิกรรม

ได และนักวจิัยยังเห็นวาสามารถชวยเหลือกิจกรรมนี้ไดแมในวันหยุดอีกดวย 
ดานงบประมาณ 
- ตองจัดหางบประมาณใหกับนักวิจัยที่จะเดินทางไปตางจังหวดัดวย 
ดานอื่นๆ 
- ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาวิชาครุศาสตร มาสังเกตการณเพื่อเปนการพัฒนาวชิาชพีคร ู
- ตองมีการประชาสัมพันธโครงการนีอ้ยางตอเนือ่งและวางแผนกิจกรรมทีจ่ะผลักดันความ

เชื่อมโยงระหวางนักวิจยักับกิจกรรมอื่นของกระทรวงภายหลังจากหมดระยะเวลาของ
กิจกรรมนี้แลวดวย 

 
ขอสรุปและขอเสนอแนะจากผูแทนหนวยงานตนสังกัด 
ในสวนของผูแทนหนวยงานตนสงักัด ที่ไดมาประชุมจํานวน 30 ทาน  ไดจัดใหประชุม
ปรึกษาหารือในเรื่อง แนวทางการสรางความรวมมือสนับสนนุการใหทุนนักวิจัยใหม (วท.) 
และการสงเสริมใหนักเรียนทุนในหนวยงานไดทํางานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีขอสรุป
ดังนี้  
 ปญหาที่พบในหนวยงานและขอเสนอแนะ 

- มีเวลาทําวิจยันอยเพราะภาระงานสอนมีมาก จึงควรมีการประสานกับหนวยงานใหจัดแบง 



     เวลาทําวิจัยใหเหมาะสมดวย 
- ควรหาแนวทางความรวมมือกบัหนวยงานที่เกี่ยวของในการรองรับการสําเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาที่เรียนปริญญาเอกในประเทศดวย  
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- นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาโดยแหลงทุนตางกัน เมื่อมาปฏิบัติงานทีเ่ดียวกัน ก็จะทราบ
วามีเกณฑการทํางานชดใชทุนตางกนั ทําใหเกิดความรูสึกเหล่ือมลํ้ากัน  โดยเฉพาะหาก
นักเรียนทุนคนใดรับทุนจาก 2 แหลงทุน และนับเวลาชดใชทุนตอกัน กอ็าจทําใหเกิดความ
ทอแท ขาดแรงจูงใจไดงายเมื่อประสบปญหาในการปฏิบัติงาน 

- ปญหาการขาดแคลนอาจารยโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยตางจังหวัด จะมีแนวทางที่จะ
ประสานกับแหลงทุนอื่นที่มีบุคลากร เชน ทุน พสวท. เพื่อใหทราบวามีนักเรียนทุนที่จบ
มาแลวในสาขาใด เมื่อใด หรือใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงาน เพื่อ
แกปญหาอาจารยขาดแคลน 

- ปญหาจากปจจัยอื่น ๆ เชน สภาพแวดลอมในการทําวิจัย เชน การมนีกัเรียนทุนหลายคน
อาจทําใหมีทั้งขอดีและขอเสีย เชน วิจัยในเรื่องใกลเคียงกัน หรือ ทําใหเกิดการแขงขันกัน 

- ศูนยประสานงานนักเรียนทุนฯ ควรเชือ่มโยงงานวิจัยของนักเรียนทุนเขากับหนวยวิจัย
ตางๆ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งดานขอมูล การเผยแพรผลงาน และโอกาสรับทนุวิจัย
ระดับสูงข้ึน  

 
สรุปประเดน็สัมมนาโดย รศ.ดร. ปริทรรศน  พันธุบรรยงก 

 หลังจากนักเรียนทุนไดนําเสนอขอสรปุและขอคิดเห็นตอที่ประชุมสัมมนาแลว รศ.ดร. 
ปริทรรศน  พันธุบรรยงก  ไดใหเกียรติเปนผูสรุปเนื้อหาการสัมมนาโดยรวมทั้งหมด โดยไดสรุปแนวคิดที ่
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอในภาคเชาและขอคดิเห็นของนักเรียนทุน
ในภาคบาย   ซึ่งเปรียบเสมือนการตั้งโจทยและตอบ  คําถามในประเด็นเดียวกันนั่นคือ โจทยที่วา เมื่อมี
การสรางบุคลากร คอืนกัเรียนทุนแลว จะมีการพัฒนาและสรางนักเรียนทุนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ
ตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไดอยางไร   

คําตอบนั้นไดปรากฏแลวในขอสรุปการสัมมนา คือ ตองใหทุนเพื่อพฒันางานวิจยัใหมี
ความเขมแข็ง มีผลในเชงิเศรษฐกิจ  และตองใหนักเรียนทุนไดมีสวนรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช
ความรูดานวิทยาศาสตรไปสรางพื้นฐานความรู การวิจัยทางดาน ว.และท. ของประเทศในโครงสราง
ระดับเยาวชนใหแข็งแรงขึ้นเชนเดียวกัน  โดยมีผูสนับสนุนหลัก คือ รัฐบาล ที่ใหนโยบายผาน ฯพณฯ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และใหการสนับสนุนดานงบประมาณผาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยประสานงานนักเรียนทุน



รัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จะเปนหนวยงานสนับสนุนใหนักเรียนทุนไดใชความรู 
ความสามารถใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกจิและสังคมตอไป  โดยจะตองไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานตนสังกัดที่เปนผูดูแลการปฏิบัตงิานของนักเรียนทุน    ซึ่ง รศ.ดร. ปริทรรศน  ไดบรรยาย
และเชื่อมโยงขอสรุปจากประเด็นการสัมมนา ทั้ง 3 ประเด็น ไวอยางชัดเจน (เอกสารแนบ) 

http://stscholar.nstda.or.th/PDF/seminar470521/talk3.pdf



