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โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โดย

หริส  สูตะบุตร

21  พฤษภาคม 2547

2

O  ความเปนมาของโครงการ
O  ผลการดําเนินงานโครงการ

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
 ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเด็นการสัมมนา
1.  ทุนนักวิจัยใหม (วท.)
2.  Website ศูนยประสานงานฯ
3.  “นกัเรียนทนุ : สานสายใยสูสังคมไทย”

ของโครงการ “หนึ่งนักวิจัย หนึ่งโรงเรียน”
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ระยะที ่1   คณะรฐัมนตรีมีมติ เมื่อ 7 ก.พ. 2532 
อนุมัติทุนตางประเทศ จาํนวน 789 ทุน

1.  ความเปนมาของโครงการทุน

ระยะที ่2   คณะรฐัมนตรีมีมติ เมื่อ 15 ก.พ. 2537 
 อนุมัติทุนตางประเทศ จาํนวน 1,199 ทุน 
 ทุนในประเทศ จํานวน 100 ทุน 
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มี  5  สาขาวชิา
o เทคโนโลยีโลหะ วสัดุและพลังงาน             
o  อิเล็กทรอนิกส และคอมพวิเตอร 
o  เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
o  วทิยาศาสตรพื้นฐาน 
o  สาขาอืน่ ๆ เชน บริหารเทคโนโลยี

2. สาขาวิชาที่จัดสงนักเรียนไปศกึษา
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ระยะที่ 1 ใชเวลาดําเนินการ 16 ป 
(พ.ศ. 2533-2548)        

ระยะที ่2 ใชเวลาดําเนินการ 16 ป 
(พ.ศ. 2539-2554)

3. ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
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4.  เปาหมายการจัดสงนักเรียน

โครงการระยะที่ 1
จํานวน   789   ทุน

ป         2533  2534  2535  2536  2537  2538  
จํานวน 167    151     147     94     47     183

ดําเนินการไดครบตามเปาหมาย
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โครงการระยะที่ 2
(ทุนตางประเทศ) จํานวน  1,199 ทุน
ป      2539  2540  2541  2542  2543 2544 2545 2546

 จํานวน 226   218      67       - 203   123   102    58

ท่ีเหลือกําลงัจัดสรรในป 2547

รวม    997    คน
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(ทุนในประเทศ) จํานวน 100 ทุน   
ป      2539   2540   2541   2542   2543   2544   2545
จํานวน   5         - - 14        7        6        9

ป  2546 ไมมกีารจัดสรร  สวนป 2547  กําลังดําเนนิการ  13  ทุน
ท่ีเหลือจะจัดสรรในปตอๆ ไปจนครบเปาหมาย

โครงการระยะที่ 2

รวม    41    คน
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- จดัสรรทุนใหกับหนวยงานตาง ๆ  ไดแก   
(1)  มหาวทิยาลัย
(2)  หนวยงานในกระทรวงวทิยาศาสตรฯ
(3)  สวทช. 
(4)  หนวยงานอื่น ๆ ที่ทํางานเกีย่วของกบั ว&ท

5.   แนวทางการจัดสรรทุน
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ทุนตางประเทศ      มผีูไดรับทุนรวม 1,786 คน
O  กําลังศึกษาในตางประเทศ   601    คน       
O สําเร็จการศึกษาแลว             958    คน   
O  อยูในระหวางเตรียมตัวเดินทาง   159  คน 
O  อ่ืนๆ (เปลี่ยนมาศึกษาในประเทศ 45  ยุติการศึกษา

& ขอลาออกจากการรับทุน 23 )       68  คน

6.  ผลการดําเนินงาน
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ทุนในประเทศ      มีผูไดรับทุนรวม   41  คน
O  กําลังศึกษา 22  คน       
O สําเร็จการศึกษาแลว 16   คน 
O  ยงัไมมีสถานศึกษาตอบรับ             3   คน  

6.  ผลการดําเนินงาน (ตอ)
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นักเรียนทุนที่กําลังศึกษาในตางประเทศ

สหรัฐอเมริกา
63%

อังกฤษ
19%

แคนาดา
ญ่ีปุน

ฝร่ังเศส
เยอรมัน

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
เดนมารคเนเธอรแลนด

จํานวน    601  คน
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นักเรียนทุนตางประเทศที่สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามระดับปริญญา

ตรี โท เอก

รวม   958   คน
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1 2 3 4มหาวิทยาลยั  สวทช. หนวยงานใน
ก.วิทยฯ

 อื่นๆ

นักเรียนทุนตางประเทศที่สําเร็จการศึกษา
จําแนกตามหนวยงาน

รวม  958  คน
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นักเรียนทุนในประเทศทีส่ําเร็จการศึกษา
จําแนกตามระดับปริญญา

ตรี โท เอก

รวม   16   คน
สังกัดหนวยงานใน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
กระทรวงทรัพยากรฯ
กระทรวงพลังงาน
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7. ผลที่ไดรับจากนักเรียนทุนที่สําเรจ็การศึกษา

ตัวอยาง
O  ทําใหมหาวิทยาลยัสามารถพัฒนาและเปดหลกัสูตร

ทางดาน ว& ท ในระดับปริญญาโท และ เอก
เชนในป 2533 มกีารเปดสอนวัสดุศาสตร 

เพียง  4   แหง   5  หลกัสูตร
ปจจุบัน          12  แหง  21  หลักสตูร
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จุฬา
ฯ ตรี

จุฬา
ฯโท

,เอก มจธ
.โท มช. 

ตรี

มศ.
 ตรี,
โท

มม.
 โท,
เอก มร. 

ตรี
มทส

. ตรี
มจธ

. ตรี มก. 
ตรี

มช. 
โท

มช. 
เอก

สจพ
. โท มอ. 

ตรี
มอ. 

โท
มจธ

. เอก มล.
 โท

มธ. 
ตรี

2533

กอนป 2533

หลังป 2533

จัดสงนักเรียนทุน ระยะที่ 1 เร่ิมป 2533

สถาบันการศึกษา

ป การเริ่มเปดสอนหลักสูตรวัสดุศาสตรของสถาบันการศึกษาตางๆ
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7. ผลที่ไดรับจากนักเรียนทุนที่สําเรจ็การศึกษา (ตอ)

ตัวอยาง
O  ทําใหอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (สวทช.) 

ประสบความสําเร็จ มนีักวิจัย  173  คน  
จากประมาณ  230  คน  เปน นกัเรยีนทนุ 
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7. ผลที่ไดรับจากนักเรียนทุนที่สําเรจ็การศึกษา (ตอ)

ตัวอยางผลงานวิจัยและพฒันาของนักเรยีนทนุ
O  ปรับปรุงพันธุขาว    O  พัฒนาพอแมพันธุกุง
O  พัฒนาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรสมรรถนะสูง 

Linux Cluster
O  เทคโนโลยยีาง
O  การผลิตสารไคตินไคโตซานจากเปลือกกุง

- เปนตน  -
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8. การประเมินผลโครงการ

O   สตง.
O คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
O   สถาบันทรัพยสินทางปญญา จุฬาฯ
O สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
O คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการของ ก.วิทยฯ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและไดผลตามเปาหมาย 

นกัเรียนทุนที่กลับมาไดทํางานวิจยั 80%



11

21

โครงการ ระยะท่ี 3  (2548-2552)โครงการ ระยะท่ี 3  (2548-2552)

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ 13 สงิหาคม 2546 
อนุมัติทุนตางประเทศ จํานวน 1,400 ทุน 

ทุนในประเทศ จํานวน         100 ทุน
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O สอดคลองนโยบายของรัฐบาลทางดานวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลย ี

หลักการและเหตุผล

- เรงพฒันาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีใหเพียงพอกับความตองการ
ท้ังปริมาณและคณุภาพ

- สงเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในดานการวิจัยและพฒันา

- เรงพฒันาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีใหเพียงพอกับความตองการ
ท้ังปริมาณและคณุภาพ

- สงเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในดานการวิจัยและพฒันา



12

23

O สอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 9 คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ชวยเพิ่มจํานวนนกัวิจัยของประเทศเพือ่เขาสู 
เปาหมายของแผนฯ 9  คือ 3.5 คนตอประชากร 
10,000 คน 

(ปจจุบันประมาณ  2  คนตอประชากร 10,000 คน)

O สอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 9 คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ชวยเพิ่มจํานวนนกัวิจัยของประเทศเพือ่เขาสู 
เปาหมายของแผนฯ 9  คือ 3.5 คนตอประชากร 
10,000 คน 

(ปจจุบันประมาณ  2  คนตอประชากร 10,000 คน)

หลักการและเหตุผล (ตอ)

24

O  จํานวนบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ียงัไมเพียงพอกบัความตองการของ
หนวยงานตาง ๆ

O  ประเทศไทยยงัตองการบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา
จากหลาย ๆ ประเทศ เพือ่ใหมคีวามสามารถและ  
วิทยาการที่หลากหลาย

หลกัการและเหตุผล (ตอ)
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O   กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีท้ังในดานปริมาณและคณุภาพใหเปนไป
อยางตอเนือ่ง จึงไดจัดทําโครงการระยะที่ 3
เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และใหประเทศสามารถพัฒนาไดอยางยัง่ยนื

หลกัการและเหตุผล (ตอ)

26
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในประเทศทางดาน ว&ท

ตารางที่ 1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทางดาน ว&ท ป 2545 จําแนกตามระดับปริญญา 
และสังกัด       

สาขาวิชา                  ทบวงฯ (โครงสรางเดิม) ราชมงคล  เอกชน
ตรี        โท เอก          ตรี      โท      เอก     ตรี โท     เอก

วิศวกรรมศาสตร 10,569 1,895       37         1,284     0         0    5,873  0       0
ครุศาสตรอุตสาหกรรม& 2,702      520          6         1,735     0         0     0      0       0     
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร 10,284   2,308       70           250      0        0       754 0        0
วิทยาศาสตรสุขภาพ 8,979    1,056       18              0       0      0     250     0        0
เกษตรศาสตร 3,043     1,294       21        3,607     0        0           0      0       0
รวม 35,577   7,073      152    6,876      0        0    6,877     0        0
ที่มา : สถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (โครงสรางเดิม)

สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในประเทศทางดาน ว&ท (ตอ)

ตารางที่ 2 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทางดาน ว&ท ป 2545      

สาขาวชิา                                                ระดับปริญญา
 ตรี โท เอก    

วิศวกรรมศาสตร 17,726                1,895                37
ครุศาสตรอุตสาหกรรม&              4,437                   520                  6
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร 11,288                2,308    70
วิทยาศาสตรสุขภาพ 9,229                1,056                18
เกษตรศาสตร 6,650                1,294     21
รวม 49,330            7,073              152

28
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ตรี โท เอก

สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทางดาน ว&ท ป 2545
17,726
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1,895 520 2,308 1,056 1,294
37 6 70 18 21
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ประเด็นสําคัญในการสรางนักวิจัยระดับปริญญาโท-เอกของประเทศ

การใหทุนเพือ่ศึกษาตอในตางประเทศ
1. ทําใหไดวิชาความรูในดานที่ประเทศยังขาดความเขมแข็ง         
ในเวลาที่เร็วขึ้นกวาการพัฒนาขึ้นภายใน
2. ทําใหเกิดนกัวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลน ซึง่จะไมม ี 
ผูสนใจศกึษาหรือมนีอย หากไมมีทุนการศึกษาเปนปจจัยโนมนํา
3. ทําใหไดจุดเชื่อมโยงกับความกาวหนาทางวิทยาการระดับ     
แนวหนาของโลก (world frontier) จากการไดทํางานหรือทําการ
วิจัยภายใตการดูแลของอาจารยระดับโลก

30
การใหทุนเพือ่ศึกษาตอในตางประเทศ (ตอ)

4. ทําใหนักวจิัยมเีครือขายบุคคลและความรูในประเทศที่ไปศึกษา   
และเครือขายเพื่อนรวมงานในประเทศตาง ๆ ท่ีเคยมาศึกษาดวยกัน
5. ทําใหนักวจิัยไดรูไดเห็นชวีิต ความเปนอยู การทํางาน ระบบตาง ๆ 
ในประเทศที่ไปศึกษา ไดเปดโลกทัศนแบบ world view พรอมท่ีจะ
เลือกมาปรับใชอยางเหมาะสมกบัประเทศไทย รวมท้ังมีความคุนเคย
และความมัน่ใจในการตดิตอกบับคุคลและตอบสนองตอความเปนไป
ในที่ตาง ๆ ของโลก
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O   ดานโลหะ  วสัดุ  และพลังงาน
O   ดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
O   ดานเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม
O    ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
O    ดานการบริหารและจัดการดาน ว&ท
O    ดานนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่สงไปศึกษา

32

ระบบการดูแลนกัเรียนทนุรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

ก.วิทยาศาสตรฯ
สวทช.

คําแนะนํา             
จากนักวิจัย สวทช.

ศูนยประสานงาน
นร.ทุน

เจาสังกัด

นร.ทุน        
จบแลวทํางาน

มหาวิทยาลัย
ตางประเทศ

นร.ทุน        
ระหวางเรียน

ผูกํากับดูแลศูนยประสานงาน
- รศ.หริส สูตะบุตร      
- ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ
- รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน 
- รศ.ปริทรรศน  
พันธุบรรยงก               
- ดร.กวาน สีตะธนี    
-ผอ.กอบแกว อัครคุปต

ท่ีปรึกษา
ประจําอยู
ตางประเทศ

ก.พ.

นร.ทุนระหวางเรียนใหขอมูล
แกศูนยประสานงาน นร.ทุน 
และ นร.ทุนรุนนอง
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ศูนยประสานงานนกัเรียนทุน                      

(ต้ังโดย ครม. เมือ่ 29 ธนัวาคม 2545)
ใหคําแนะนาํและชวยแกปญหาให นร.ทุน ขณะเรียน โดยใช
เครือขายระหวาง นร. ทุนที่จบแลว  คนไทยที่ทํางานอยูใน    
ตางประเทศ  นร. ทุนรุนพี่ที่กําลังศึกษาอยู  นักวิจัยของ
สวทช.  เจาหนาที่ของ ก.พ. ทั้งในและตางประเทศ     
อาจารยที่ปรึกษา และเจาสังกัด
ประสานงานกับเจาสังกัดเพื่อชวยดูแลให นร.ทุนที่จบแลว
ไดทํางานวจิัยและใชความรูความสามารถใหมากที่สุด

34

ศูนยประสานงานนกัเรียนทนุ (ตอ)

จัดใหมีการติดตอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน    
ระหวาง นร.ทุน ที่จบแลว และกําลังเรียนอยู โดยใช 
Website , Webboard การจัดสัมมนาระหวาง
นร. ทุน ที่จบแลวโดยรวม และสมัมนาเฉพาะระหวางผูที่อยู
ในสาขาเดียวกัน (เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2546                              
ไดสัมมนา นร.ทุน ที่จบแลวในดาน Biotechnology)        
และจะจัดสาขาอื่นๆ ตอไป
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35

ศูนยประสานงานนกัเรียนทนุ (ตอ)

รวมกับสํานักงาน ก.พ. สํารวจ รวบรวมขอมูลประวัติและ
ผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุนทุกแหลงทุน ทุก
สาขาวิชา เก็บเปน CD-ROM “ขอมูลผูปฏิบัติงานใน
ภาครัฐที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 
2535 - พ.ศ. 2545” จํานวน  5,000 ราย

จัดทํา Website ศูนยประสานงานฯ และนําขอมูลใน CD-
ROM เขา Website แลว

36

ทุนนักวิจัยใหม (วท.)

วัตถุประสงค
1.  เพือ่กระตุนและสรางความพรอมในการเริ่มตน

ทําวิจัยใหกับนักเรยีนทนุทีเ่พิ่งสําเร็จการศึกษา
2.  เพือ่สรางแรงจูงใจในการเปนนักวิจัยอาชีพ
3.  เพือ่สนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยแก

นกัเรยีนทนุที่มโีครงการวิจัย แตขาดงบประมาณ
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37

เปาหมาย
1.  เพื่อใหนักเรียนทนุกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

(นักวิจัยใหม) มคีวามคิดริเร่ิม
และมศีักยภาพที่จะทําวิจัย
ในระดับที่สูงขึ้น

2.  นักเรียนทนุทีส่ําเร็จการศึกษาไดเขาสู
กระบวนการวิจัยและพัฒนา
มากกวารอยละ  80

38

ผูใหทุน
ศูนยประสานงานนักเรยีนทุนรัฐบาลทางดาน ว&ท
สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(แบบเสนอโครงการตามที่ศนูยประสานงานฯ กําหนด)
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39

 เงือ่นไข
O 1  คน  ขอได  1 โครงการ
O  สําเร็จปริญญาโท และ เอก มาไมเกนิ 2  ป
O  ยงัไมเคยรับทุนวิจัยจากแหลงใดมากอน
O  มีผูรวมวิจัยไดไมเกนิ  2  คน
O  ระยะเวลาดําเนินงานไมเกิน  1 ป
O  ทําวิจัยในประเทศ
O  ตองทาํสัญญาตามแบบที่ศนูยประสานงานฯ กาํหนด
O ศูนยประสานงานฯ สามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพร

40

สาขาวิชาที่สนับสนุนการวิจัย
O   ดานโลหะ  วัสดุ  และพลงังาน
O   ดานอิเลก็ทรอนกิสและคอมพิวเตอร
O   ดานเทคโนโลยชีีวภาพและสิ่งแวดลอม
O    ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน
O    ดานการบริหารและจัดการดาน ว&ท
O    ดานนาโนเทคโนโลยี
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41ข้ันตอนการขอทนุ
นกัเรียนทุนสงขอเสนอโครงการผานหนวยงานตนสงักัด
ใหศูนยประสานงานฯ พิจารณาเบือ้งตน    (1  เดือน)

ผูเชี่ยวชาญประเมินโครงการ  (2 เดือน)
ผานการประเมิน

ทําสัญญารับทุน   ศูนยประสานงานฯ สงเงินงวดแรกภายใน 1 เดือน

สงรายงานความกาวหนา  6 เดือน 

สงเงินงวดสุดทาย
ผานการประเมิน

สงรายงานฉบับสมบูรณเมือ่ครบกําหนดเวลาตามสัญญาการรับทุน

42

งบประมาณ
โครงการละ ไมเกิน 250,000 บาท แบงเปน
1.  คาบริหารโครงการ 12%

ใหกับหนวยงานตนสังกัด
2.  สนับสนุนโครงการวิจัยไมเกนิ 220,000 บาท

- คาตอบแทนผูวิจัย  3,000 บาท/เดือน
- คาครุภณัฑ
- คาดําเนินการ
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43

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
นักเรียนทนุรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ท่ีสําเร็จการศึกษากลับมาทํางานวิจัยและพฒันา
มากกวา  80%

44

ขอบคณุ และ สวัสดีครบั


