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ระยะที่ 1 ระยะที่  2 ระยะที่  3 ระยะที่ 3+
ในแผนฯ 6 (2530-2534) ได้
กําหนดให้มีการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาของชาติใน
สาขาที่มีความสําคัญเร่งด่วน
และเหมาะสมกับประเทศไทย 
3 สาขาหลัก คือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ประเทศไทยยัง
ขาดแคลนบุคลากรใน
สาขาวิชาดังกล่าวอยู่มาก  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
กําลังคน ว&ท 3  สาขาหลัก  
จึงได้ขออนุมัติ
ทุน ตปท. จํานวน  789 ทุน

ในแผนฯ 7 (2535-
2539)ประเทศยังมคีวาม
ต้องการกําลังคนใน 3 สาขา
หลัก รวมทั้ง วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และการจัดการทางด้าน ว&ท
จึงได้ขออนุมัติทุน  
จํานวน 1,299 ทุน
(ตปท. 1,199 
ใน ปท. 100)

ประเทศยังมีความต้องการ
กําลังคนในสาขาวิชาสําคัญๆ 
ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับโลก ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนสาขาที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม ่เช่น 
นาโนเทคโนโลยี  
Bioinformatics เป็นต้น จึงได้
ขออนุมัติทุน
จํานวน 1,500 ทุน
(ตปท. 1,400 
ใน ปท. 100)

มีหน่วยงานใหม่ๆ เกิดขึ้นใน 
วท.  (สดร. และ สทน.) 
รวมทั้ง  ม.ราชมงคล 9 แห่ง  
ม.ราชภัฎ  40 แห่ง ซึ่งจะเป็น
หลักในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผลดีต่อทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยู่
ของชุมชนและสังคม จึงได้ขอ
อนุมัติทุน
จํานวน 1,100 ทุน 
(ตปท. 1,000 
ใน ปท. 100)

ความเป็นมา
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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

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

0
1,000
2,000

จํา
นว

นทุ
น

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
ระยะเวลา

ดําเนินงานโครงการ 2533 – 2548 2539 - 2554 2548 - 2565 2552 - 2570
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มี  6  สาขาวิชา โดยเพิ่มเติมวิชาที่เน้นให้ศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.   เทคโนโลยีโลหะ วัสดุและพลังงาน             
2.   อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1
3.   เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 2 3
4.   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน &
5.   สาขาอื่น ๆ  เช่น บริหารเทคโนโลยี 3+
6.   นาโนเทคโนโลยี 

สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา
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929

     จํานวนนักเรียนทุน จําแนกตามสาขาวิชาต่างๆ

* โลหะและวัสดุ  (759)   *  พลังงาน         (33)             
* อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   (643)  * นิวเคลียร์         (31) 
* ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม    (821)  * บริหารเทคโนโลยี        (74)
* วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     * IP  &  Patent Law          (10)
     -  ฟิสิกส์           (37)        -  คณิตศาสตร์          (34)
     -  เคมี           (29)           -  ชีววิทยา           (42)
* นาโนเทคโนโลยี           (67)

1,007
96

154
63

17

1,199

80

จํานวนนักเรียนทุน

8999
105

รวม    3,985 คน  (2,590)147

(จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา) ข้อมูล ณ ม.ค. 58



ผลการดําเนินงาน 

มีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น  (2533-2557)  4,003  คน  สําเร็จแล้ว  2,590 คน

ทุนต่างประเทศ 3,713 คน แบ่งเป็น
โครงการระยะที่ 1 789 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 2 1,199 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โครงการระยะที่ 3 1,280 คน (ปี 2548-2557)
โครงการระยะที่ 3+ 445 คน (ปี 2552-2557)

    สําเร็จแล้ว           2,472  คน
ทุนในประเทศ 290 คน   แบ่งเป็น

โครงการระยะที่ 2               100   คน
            โครงการระยะที่ 3                100   คน  (ปี 2548-2557)
            โครงการระยะที่ 3+               90  คน  (ปี 2552-2557)
                  สําเร็จแล้ว                  118  คน ข้อมูล ณ ม.ค. 58
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นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญา

ปริญญาโท   515  คน

ปริญญาเอก  2,058  คน

ปริญญาตรี   17  คน

รวม  2,590  คน
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นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ 371 คน

มหาวิทยาลัย 1,450 คน

หน่วยงานใน วท. 769 คน

รวม  2,590 คน
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โปรตุเกส, 1
เชค, 1

โปแลนด์, 1
จีน, 1

เบลเยี่ยม, 2
นิวซีแลนด์, 2
สวิตเซอร์แลนด์, 3
ออสเตรีย, 4
สวีเดน, 4
เดนมาร์ก, 5

แคนาดา, 7

เนเธอร์แลนด์, 9

ญี่ปุ่น, 30 ฝรั่งเศส, 35ออสเตรเลีย, 38 เยอรมนี, 41

ไทย, 226

อังกฤษ, 284

สหรัฐอเมริกา, 372

               นักเรียนทุนที
กาํลังศึกษา

รวม 1,066คน
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NEW GROWTH MODEL GOALS IN 10-15 YEARS
Growth & Competitiveness

1. รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 12,400 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี – ปี 2554 อยู่ที่ 4,420 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (Higher-

income Country ต้องมีรายได้มากกว่า 12,275 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี)

2. อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.0-6.0 ต่อปี – เฉลี่ยปี 2545 -54 อยู่ที่ร้อยละ 4.2

3. เพิ่มการลงทุนด้าน R&D ให้มากกว่าร้อยละ 1 ต่อ GDP – ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 0.24
 *ประเทศรายได้ปานกลาง ไม่สามารถแข่งขันในด้านค่าแรงต่ํากับประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร ได้ และก็ไม่สามารถ

แข่งขันในด้านการผลิตสินค้าราคาแพง คุณภาพสูงกับประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้

Inclusive Growth

1. GINI coefficient* ปรับลดลงเหลือ 0.40 หรือน้อยกว่า – ปี 2554 อยู่ที่ 0.476

2. เพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP ให้มากกว่าร้อยละ 40 ต่อ GDP – ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 36.6 (3.86 ล้านล้านบาท)

3. ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 100 – ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.2 ปี (2554) 

และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 93.10 (2548)
*GINI coefficient  เป็นตัววัดความเหลื่อมล้ํา  ถ้ามีค่าต่ําแสดงว่ามีความเหลื่อมล้ําน้อย

Green Growth

1. ลดการปล่อย GHG* ในภาคพลังงาน ให้ต่ํากว่า 4 ตัน/คน/ปี – ปี 2553 อยู่ที่ 3.3 ตัน/คน/ปี และจากการศึกษา

คาดว่าในอีก 10 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตัน/คน/ปี (การปล่อย GHG ของภาคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศ)

2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (128 ล้านไร่) – ปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 33.6 (107 ล้านไร่)
*GHG คือ Green House Gas เช่น carbon dioxide, methane ฯลฯ ซึ่งถ้ามีมากขึ้นในบรรยากาศที่ปกคลุมโลก 

โลกจะร้อนขึ้น

*

11



แนวยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการ รวม 28 ประเด็น

New Growth Model
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กรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วิทยาศาสตร์พื้นฐานคณติศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา

วิทย์ และ วิศวฯ
ด้านโลหะและวัสดุ

� วัสดุ �โลหะ  
• พอลเิมอร(์รวมถงึยาง)
• เซรามกิส์

� พลงังาน  �biofuel
• Nuclear
• Wind

� การผลติ
(manufacturing) และ
การออกแบบวศิวกรรม
เพื3อการผลติ

� เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมยางพารา

� อื3นๆ (เชน่ วศ.เครื3องกล, ฯลฯ)

วิทย์ และ วิศวฯ
เทคโนโลยีชีวภาพและพนัธุวิศวกรรม

� เทคโนโลยชีวีภาพ (รวม systems 
biology)

� พชื (รวมถงึพชือาหารและพชืพลังงาน การ
ผลติพันธุพ์ชื และเมล็ดพันธุ)์

� สตัววทิยา
� อาหาร
� สิ3งแวดลอ้ม
� biochemical engineering
� microbiology
� mycology
� ยา วัคซนี
� ปิโตรเคมี
� นติวิทิยาศาสตร์
� nuclear technology (ไมใ่ชเ่พื3อ

พลังงาน)
� อื3นๆ (เชน่ พันธศุาสตร,์ ฯลฯ)

วิทย์ และ วิศวฯ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
� คอมพวิเตอร์
� การสื3อสาร
� เทคโนโลยสีารสนเทศ
� Microelectronics
� computational science

(modeling, image processing)

� photovoltaic system
� เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

มลัตมิเีดยี
� สถติศิาสตร์
� ดาราศาสตร์
� เทคโนโลยอีวกาศและภมูิ

สารสนเทศ
� big data processing and 

management
� อื3นๆ (เชน่ วศ.ไฟฟ้า, ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

Nanotechnology

อตุสาหกรรมเกษตร, Bio-informatics, Bio-medical engineering , เทคโนโลยแีบบจําลองการเปลี3ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบ, เทคโนโลยรีะบบราง, medical devices, sensor technology, robotics and 

automation, เทคโนโลยยีานยนต ์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

14



ความเชื�อมโยงนโยบายรฐับาลกบัสาขาวชิาตา่งๆภายใต้
โครงการสนบัสนนุนกัเรยีนทนุดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

-คณติศาสตร์
- ฟิสกิส์
- เคมี
- ชวีวทิยา

วทิยาศาสต
รพ์ื&นฐาน

วทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร์

ดา้นโลหะและวสัดุ

ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอตุสาหกรรมและบรกิาร

ดา้นสขุภาพ ดา้นพลงังาน

ดา้นโครงสรา้งพืTนฐาน

ดา้นการป้องกนัภยัพบิตัติามธรรมชาติ

สาขาที�รฐับาลมุง่เนน้

ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
และพันธศุวกรรมศาสตร์

-วสัด ุ-โลหะ  
        - พอลเิมอร ์ 
          (รวมถงึยาง)
        - เซรามกิส์
-พลังงาน -biofuel
             - nuclear
             - wind
-การผลติ
(manufacturing)
และการออกแบบวศิวกรรม
 เพื3อการผลติ 
-เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
 ยางพารา

  - เทคโนโลยชีวีภาพ
   (รวม systems biology)
 - พชื (รวมถงึพชือาหาร
   และพชืพลังงาน การผลติ
   พันธุพ์ชื และเมล็ดพันธุ)์
-อาหาร
-สิ3งแวดลอ้ม 
- biochemical 
engineering
- micro biology
-ยา  วคัซนี  
-ปิโตรเคมี
-นติวิทิยาศาสตร์
- nuclear technology 
(ไมใ่ชเ่พื3อพลังงาน)

ดา้นอเิล็กทรอนกิส์
และคอมพวิเตอร์

-คอมพวิเตอร์
-การสื3อสาร
-เทคโนโลยสีารสนเทศ
-microelectronics
-computational science 
(modeling, 
image processing)
-photovoltaic system
-เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
 มัลตมิเีดยี
-สถติศิาสตร์
-ดาราศาสตร์
-เทคโนโลยอีวกาศและ
ภมูสิารสนเทศ
- big data processing 
and management

Multidisciplinary

Nanotechnology

  - อตุสาหกรรมเกษตร
- Bio-informatics
- Bio-medical 

engineering
- assistive 

technology 
- เทคโนโลยแีบบ

    จําลองการเปลี3ยน
    แปลงสภาพ
ภมูอิากาศ
    และผลกระทบ
  - เทคโนโลยรีถไฟ
    ความเร็วสงู

- medical devices
- sensor technology
- robotics and

automation
- เทคโนโลยยีานยนต์

    และรถไฟฟ้า
  - water 
management

Technology 
Management

-science policy
-science 
education
-intellectual  
property
-logistics 

management
-operations 

research
-museum 
management
-technology and 
innovation 
management
-technology 
economics
-sustainable 
technology
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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 89  คน  ดูแลนักเรียนทุน คปก. 210 โครงการ

O   เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย 1,383 คน ทําให้สามารถเปิด
     สอนหลักสูตรใหม่ๆ สอนนักศึกษาปีละ 27,500 คน

16
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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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 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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กิจกรรมของ ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.  
ในการดูแลนักเรียนทุน

 



2020

การดูแลนักเรียนทุน
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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)

การเตรียมความพร้อมของผู้ได้รับทุน 
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      จัดให้นักเรียนทุนที่กําลังเตรียมตัวเดินทางได้พบกับ
              ผู้แทนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

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

James Cook University
University of Wollongong
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การพบกับนักเรียนทุนที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดเทอม

เพื่อให้นักเรียนทุนได้พบกับ จนท. ของสํานักงาน ก.พ. และ จนท. ฝ่ายนักเรียนทุน  
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทุนในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ
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- เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้ทราบและแก้ปัญหา 
  ให้นักเรียนทุน 
- นักเรียนทุนที่ไม่รู้จักกันได้มาพบกัน และได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ
  สํานักงาน ก.พ./สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ทําให้การ
  ประสานงานทําได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ
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การเตรียมความพร้อมที
จะทาํงาน 

O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีๆ ละ 2 ครั้ง

เพื่อให้นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษา ได้มาพบและรู้จักกัน ได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การทํางาน การทําวิจัย  จัดให้พบนักวิจัย TYSA (Thai Young Scientist Association) มา
ชี้แนะทางวิชาการ (Peer Coaching)  นอกจากนี้ นักเรียนทุนได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการเริ่มทํางาน เช่น เทคนิคการสอน  การทํางานในฐานะอาจารย์/นักวิจัย การเขียนและ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน และแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  และข้อมูลของแหลง่ทุนอื่นๆ
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O จัดสัมมนา นร.ทุน ที่สําเร็จการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา 
    เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย  และเพื่อทราบทิศทางการ
    วิจัยของประเทศในสาขาวิชาต่างๆ

      การดูแลนักเรียนทุนให้ได้ทาํวิจัย 

นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทางด้านพลังงาน      
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย

นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาทางด้าน
นิวเคลียร์ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย      
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กิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เครือข่ายนักเรียนทุนทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน

• จัดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เพื่อได้รับความรู้
จากวิทยากรเรื่องการสร้างเครือข่าย กิจกรรมที่
เหมาะสมของเครือข่ายฯ บทบาทของเครือข่าย
ในอนาคต รวมถึงการจัดการระบบสมาชิก
เครือข่าย

• ดําเนินการจัดทําจลุสารเพื่อประชาสัมพันธ์
เครือข่ายฯ และ แนะนําสมาชิกและผลงานของ
สมาชิกที่มคีวามโดดเด่นน่าสนใจ โดย
กําหนดการออกจุลสาร 3 เล่ม/ปี และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 
facebook และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ 
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ประสานงานกับเจ้าสังกัดเพื่อช่วยดูแลให้ นร.ทุนที่จบแล้วได้
ทํางานวิจัยและใช้ความรู้ความสามารถให้มากที่สุด

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

จัดทําฐานข้อมูลนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://stscholar.nstda.or.th ปรับปรุงทุกๆ 2  ปี
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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

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กําลังทํางานอยู่ 
ณ หน่วยงานต้นสังกัด  
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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) NETEC (6 มี.ค. 55) BIOTEC (19 มี.ค.55)
จุฬาฯ (27 มี.ค. 55) 
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โครงการติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน ก.วิทย์ ครั้งที่ 3 (ปี56-58)
ภาคเหนือ 19-21 ธันวาคม 2556  ม.แม่ฟ้าหลวง  ม.ราชภัฏเชียงราย  ม.พะเยา  ม.เชียงใหม่    
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ม.ราชมงคลล้านนา  ม.แม่โจ้  ส.ดาราศาสตร์

พบกับนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้ว และพบหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อปรึกษาหารือถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุนได้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
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โครงการติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน ก.วิทย์

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2557  ม.
อุบลราชธานี  ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2557  มทส. ม.ราชภัฏนครราชสีมา มทร.อีสาน ส.แสงซินโครตรอน
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จัดทําโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) 
ทุนละ 250,000 บาท ระยะเวลาทําวิจัย 1 ปี  

วัตถุประสงค์
       1.  เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น
           ทําวิจัยให้กับนักเรียนทุนที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา 
           (กลับมาไม่เกิน 5 ปี)
       2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักวิจัยอาชีพ
       3.  เพื่อสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยแก่
            นักเรียนทุนที่มีโครงการวิจัย แต่ขาดงบประมาณ

ให้ทุนวิจัยไปแล้ว จํานวน  465  โครงการ   (ปี 2548 – 2556)
กําลังอยู่ในระหว่างพิจารณา ปี 2557   จํานวน  110  โครงการ
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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”



ทิศทางการดําเนินงานโครงการฯ
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการของรัฐ

คนที่มีฐานะ
ยากจนได้มี
โอกาสไปเรียน
ในมหาวิทยาลัย
ชั้นนําของโลก

Phase 3+,4 จัดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ 
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี
• โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
• ขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (เมื่อ

มหาวิทยาลัยเหล่านี้เริ่มมีคณะแพทย์)

คนที่อยู่ต่างจังหวัด 
มีโอกาสดีที่จะได้
รับทุน (ภูมิลําเนา 
ตจว. 50%)

  คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นอย่างทั่วถึง



ทิศทางการดําเนินงานโครงการฯ
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 4.5  
ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ

โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  และพัฒนาคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ผลิตช่างฝีมือระดับ 
ปวช.

ผลิตช่างเทคนิคระดับ 
ปวส.

ผลิตเทคโนโลยีบัณฑิต 
ทลบ.

 ผลิตครูช่างให้แก่วิทยาลัยเทคนิค
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.15  
ในด้านเกษตรกรรม 

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า 
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต
เพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด 

2. การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่ม
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่ม
บทบาทในฐานะ  ผู้ซื้อพืชผลจนถึง
การแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่
กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขาย
สินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง     
ซึ่งจะช่วยคานอํานาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความ
สมดุลมากขึ้น

นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.16
ในด้านอุตสาหกรรม

1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา     
โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐาน ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  

3. ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรปู เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่
สําคัญของประเทศ เป็นต้น  

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ช้การออกแบบ
และสร้างสรรค์  

5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการ
ผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ   
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.15  ในด้านเกษตรกรรม 
และ นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม 

1. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตร 
(Agricultural Data Integration and Zoning Optimization Modeling)

2. โครงการระบบลงทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา 

(Thailand Agricultural Mobility Information System หรือ TAMIS)

3.โครงการส่งเสริมระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเกษตรไทยแบบพกพา 

นโยบายรัฐบาล ข้อ 9.3
การจัดทําทะเบียนผู้ถือครองทีด่นิในทีด่ินของรัฐ จัดสรรทุน

Big Data 
และ 

modeling
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โครงการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์  จังหวัดยโสธร”

จัดสรรทุน
ด้านเกษตรแปรรูป

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรทั้งใน
แปลงนาและการแปรรูป

2. เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีจากการขายข้าวเปลือกมาเป็นการ
ขายข้าวสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของเกษตรกร

3. เป็นรูปแบบการพัฒนาชาวนา หลังการยุติโครงการรับจํานําข้าว
ของรัฐบาล

4. เป็นงานต่อเนื่องมาจากโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ในปี พ.ศ. 2557

นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.15  ในด้านเกษตรกรรม 
และ นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม (ต่อ) 



ทิศทางการดําเนินงานโครงการฯ

41

นโยบายรัฐบาล ข้อ 6.16
ในด้านอุตสาหกรรม 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบ
และสร้างสรรค์  

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการ
ผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

จัดสรรทุนการออกแบบวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ

หัวหน้า คสช. 

ต้องการให้มีผลิตภัณฑ์
ที่คนไทยคิดและผลิตเอง 

มีแบรนด์ของตัวเอง
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 8.1  
 O  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสดัส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการ
แข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน  

O   จัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

นโยบายรัฐบาล ข้อ 8.2  
O  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
O  การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 
O  การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน 
O  การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน 
O  การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ

จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 8.1
และนโยบายรัฐบาล ข้อ 8.2 (ต่อ)   

1.เร่งส่งนักเรียนทุน 
ไปเรียนมากขึ้น 

2. ต้องเร่งให้มีการ
ร่วมมือในการทํา
การวิจัยและพัฒนา
กับภาคเอกชน

  มากขึ้น
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แผนการบริหารจัดการโครงการและกลไกในการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง      สถาบันอุดมศึกษา        สวทช.  สวทน.  สกว.  และ    

ภาคอุตสาหกรรม 

1

23

นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 8.1

และข้อ 8.2 (ต่อ)  

2.  มีอดีตนักเรียนทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 89 คน ทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่รับ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) ของ สกว. 210 คน

1.  มหาวิทยาลัย สวทน. สกว. 
และ สวทช. มีหน่วยงานที่มีพันธ
กิจต้องร่วมงานกับอุตสาหกรรม
เป็นประจํา ศนวท. มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ มหาวิทยาลัย 
สวทน. สกว. และ สวทช.

1 2
3
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แผนการบริหารจัดการโครงการและกลไกในการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง      สถาบันอุดมศึกษา        สวทช.  สวทน.  สกว.  และ    

ภาคอุตสาหกรรม 

1

23

นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 8.1

และข้อ 8.2 (ต่อ)  

4. มหาวิทยาลัยสามารถจัดทํา
โครงการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
และการทํางานที่เรียกว่า Work 
Integrated Learning (WIL) ได้
โดยสะดวก

3.  มีอดีตนักเรียนทุนทํางานอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัย สวทน. และ สวทช. 
เป็นจํานวนมาก ดังนั้น จึงได้รับ
ข้อมูลความต้องการของ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

1 2
3



6. มหาวิทยาลัย 8 แห่งนี้ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้ง สวทช. 
สามารถส่งอาจารย์และพนักงานไป
ทํางานให้อุตสาหกรรมบางเวลา    
หรือเต็มเวลาได้ และได้ทําอยู่แล้ว 
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แผนการบริหารจัดการโครงการและกลไกในการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง      สถาบันอุดมศึกษา        สวทช.  สวทน.  สกว.  และ    

ภาคอุตสาหกรรม 

1

23

นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 8.1

และข้อ 8.2 (ต่อ)  

5. มหาวิทยาลัย 8 แห่ง มีหน่วยงาน
ที่ติดต่อกับอุตสาหกรรมเป็นประจํา 
เพื่อรับงานมาทําเป็นการให้บริการ
ทางวิชาการ 

1 2
3
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แผนการบริหารจัดการโครงการและกลไกในการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง      สถาบันอุดมศึกษา        สวทช.  สวทน.  สกว.  และ    

ภาคอุตสาหกรรม 

1

23

นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 8.1

และข้อ 8.2 (ต่อ)  
1 2

3

7.  มีอดีตนักเรียนทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทํางานให้
มหาวิทยาลัยอยู่ 1,261 คน ในกรณีที่
อดีตนักเรียนทุนได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยให้ไปทํางานให้
อุตสาหกรรมก็นับเป็นการทํางานเพื่อ
ชดใช้ทุนได้
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แผนการบริหารจัดการโครงการและกลไกในการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง      สถาบันอุดมศึกษา        สวทช.  สวทน.  สกว.  และ    

ภาคอุตสาหกรรม 

1

23

นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 8.1

และข้อ 8.2 (ต่อ)  
8. ศนวท. ต้องติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย สวทน. และ สวทช. 
เป็นประจําอยู่แล้ว  จัดสรรทุน หาที่
เรียนให้แก่นักเรียนทุน ดูแลนักเรียน

- สามารถได้รับข้อมูลความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ทราบสาขาที่ขาดแคลนกําลังคน 

ทําให้ ศนวท. มีเป้าหมายในการ
จัดสรรทุนใหม่ และมหาวิทยาลัย   
มีเป้าหมายในการเพิ่มอัตราผลิต 
เปิดหลักสูตรหรือโปรแกรมใหม่เพื่อ
ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 

1 2
3
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นโยบายรัฐบาล ข้อ 8.4  
ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง  ยานยนต์ ไฟฟ้า 
การจัดการน้ําและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม  ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่
เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง  โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอื้ออํานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ใน
อนาคตด้วย

จัดสรรทุนในสาขาที่ต้องการใช้เร็ว
จัดสรรให้ 2 ทุนต่อมหาวิทยาลัยในปี 2558

ข้อเสนอเรื่องทุนการศึกษาด้านระบบราง



ม.มหิดล
(อุตสาหกรรม,ไฟฟ้า,

เครื่องกล,โยธา)

จุฬาฯ
(โยธา,เครื่องกล,

คอม,ไฟฟ้า)

ม.สุรนารี
(วิศวกรรมขนส่ง)

ม.เชียงใหม่
(โยธา)

มจธ.
(ไฟฟ้า,เครื่องกล)

1.Railway operation and 
planning engineering

1. Railroad 
engineer

1. Railway 
logistics 
engineering

1. Railway design 
and 
maintenance 
engineering

1.Railway signalling and 
control system 
engineering

2.Railway signalling and 
control system 
engineering

2. Rolling stock 
engineer 

2. Railway 
operation and 
management

2. Railway 
engineering 
materials

2.Railway traction system 
engineering

3.Railway traction system 
engineering

3. Electrical and 
Communication 
for Train control

3. Railway 
infrastructure 
engineering

3. Railway 
infrastructure 
engineering 

3.Railway Electrification 
Engineering

4.Railway rolling stock 
and maintenance 
engineering

4. Train traffic 
operation 
analyser

4. Rolling stock 
engineering and 
maintenance 

5.Railway infrastructure 
engineering

5. Traction 
system and 
energy

5. Rolling stock dynamics 
and bogies design

ข้อเสนอเรื่องทุนการศึกษาด้านระบบราง

50



ม.เกษตรศาสตร์
(วิศวกรรมระบบราง

,เศรษฐศาสตร์)

ม.สงขลานครินทร์
(เครื่องกล)

สจล.
(ไอที,เครื่องกล)

ม.นเรศวร
(เครื่องกล)

ม.มจพ.
(วิศวกรรมการ

ผลิต)

1. Railway 
Economics and 
Transportation 
Policy

1. Materials for railway such 
as aluminium alloys, 
composite and polymer

1. IP-based railway 
communication network

1.Railway 
Rolling  
stock

1.Railway Rolling  
stock

2. Logistics 
economics, Urban 
planning and public 
policy

2. theirs processing 
(forming) techniques

2 Railway signalling and 
Communication

2.Virtual design 
and Railway
Simulator 

3. Railway traction 
system engineering

4. Railway rolling stock 
and maintenance 
engineering

5. Railway infrastructure 
engineering

ข้อเสนอเรื่องทุนการศึกษาด้านระบบราง
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โครงการนักเรียนทุน วท.
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    ตอบสนองต่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
    และนวัตกรรม ในส่วนที่ไม่ซ้ํากับนโยบายของรัฐบาล

   การออกจาก Middle Income Trap สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

เพิ่มรายได้ประชากร (GDP หารด้วยจํานวนประชากร)
$5,000 $13,000

มุ่งไปในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  
•การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
•การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วย
การเกษตร  
•การทํา zoning  
•การลดต้นทุนโดย การใช้วิธีเกษตรแม่นยําหรือ 
precision agriculture 
•การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 

เพิ่มความสามารถของอุตสาหกรรม
โดยการใช้ Talent Mobility

•การทํางานของ iTAP ซึ่งเป็นการส่งบุคลากรของ 
iTAP เข้าเยี่ยมอุตสาหกรรม (ส่วนใหญ่คือ SMEs)   
เพื่อทราบปัญหาและความต้องการพัฒนา แล้วจัด
ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วย
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ

1.  การพัฒนากลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(Biomedical Engineering)

มีการตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยและศูนย์แห่งชาติรวม 10 แห่ง ในปี 2558 โครงการ
นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็ได้จัดทุนรวม 17 ทุนให้แก่กลุ่ม
ความร่วมมือดังกล่าว
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต
2.1 เทคโนโลยีชีวภาพและสิง่แวดล้อม
1) bioinformatics (ชีวสารสนเทศศาสตร์)    2) biostatistics (ชีวสถิติ)  
3) molecular breeding                        4)  synthetic biology 
5)  chemical biology                          6) pre-clinical science
7) medicinal chemistry                       8) personal genetic 
9) genetic chemistry                          10) สารสนเทศการเกษตร
11) marine technology                       12) brain science
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.1 เทคโนโลยีชีวภาพและสิง่แวดล้อม (ต่อ)
     ตัวอย่าง  molecular breeding เป็นสาขาวิชาสําหรับสร้างนักพัฒนาพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ใช้ข้อมูลระดับยีนหรือเครื่องหมายทางพันธุกรรม (markers) มาช่วยในการ
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ คัดเลือกรุ่นลูกได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างเจาะจง
 ความจําเป็น ประเทศไทยขาดนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ข้อมูลระดับ
ยีนและ markers มาประกอบใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ และขาดความเข้าใจด้านพันธุ
ศาสตร์ประชากรและสถิติ รวมทั้งการทํางานในภาคสนามเพื่อทดสอบการแสดงออก
ของลักษณะภายนอก
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.2  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
      1) cognitive science /cognitive informatics    2) advanced analytics
      3) computational linguistics                        4) quantum physics
      5) satellite communication                6)  robotics/assistive devices
      7) electronics devices/electronics sensor
      8) วิศวกรรมไฟฟ้า  (nanoelectronics, magnetic, power systems)
      9) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                      10) biomedical engineering
     11) หุ่นยนต์สํารวจภาคสนาม และระบบควบคุมอัตโนมัติ



ทิศทางการดําเนินงานโครงการฯ

57

เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.2  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
      ตัวอย่าง advanced analytics  ศึกษาเกี่ยวกับ 
      1.  business intelligence, computation finance, decision support, 
resource management (water, energy, crop, land, etc.), logistics, 
intelligent transportation system, social behavior, health Informatics
      2.  social analytics เน้น behavioral analysis, retrieval for big data  
หรือ trend prediction using web contents  
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.3  นาโนเทคโนโลยี
      1) advanced nanomaterials-by-design
      2) integrated nanodevices and integrated nanobiosystems
      3) nanobiology
      4) enabling nanotechnology
     5) emerging nanoscience and nanotechnology
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.3  นาโนเทคโนโลยี (ต่อ)
      ตัวอย่าง advanced nanomaterials-by-design
 โดยเฉพาะด้าน magnetic nanoparticles, rare earth/ non-rare earth  
materials, catalyst, nanoscale-composite ที่นําไปสู่การใช้งานในแขนงต่างๆ 
โดยเฉพาะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ อาหารและการเกษตร
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.4  การบริหารและจัดการเทคโนโลยี
    1) science policy                   2) technology management
    3) knowledge science/service science
    4) STI policy for rural/grassroots economics development 
    5) technology transfer policy and management
    6) international strategy on STI
    7) science, technology and innovation indicators and evaluation STI 
        manpower policy
    8) incentives systems for STI capacity building in industry
    9) technology evaluation      10) science economics
   11) technology economics     12) health economics 
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.4  การบริหารและจัดการเทคโนโลยี (ต่อ)
      ตัวอย่าง  knowledge science/service science
      ศึกษา   วิทยาการบริการ, วิศวกรรมการบริการ, service science 
management and engineering (SSME) การวิเคราะห์การออกแบบระบบบริการ 
การสร้างนวัตกรรมบริการ การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ business model   
ของการบริการ
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เพื่อพัฒนาประเทศในด้านที่สําคัญ (ต่อ)

2. สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีความสําคัญในอนาคต (ต่อ)
2.4  วิทยาศาสตร์พื้นฐานในทุกสาขา
      1) คณิตศาสตร์  (simulation, financial engineering, weather forecast 
and climate prediction)
      2) ฟิสิกส์
      3) เคมี
      4) ชีววิทยา
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       นักเรียนทุนมีปัญหา ?????

ขอให้แจ้ง

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

สวัสดีครับ


