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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

 

เรื่อง  รบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อรบัทนุรัฐบาลที่จัดสรรใหก้ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

ประจําปี 2556 (ทนุระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
 

 -------------------------------------------- 
 

              ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมทั้งกําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
 

              1.   ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 27 หน่วย    รวม 27 ทุน   
                       รายละเอียดจํานวนทุน ให้ดูตามเอกสารหมายเลข 1 และรายช่ือจังหวัดในแต่ละภาคให้ดูตาม
เอกสารหมายเลข 2 
     

 2.   ข้อผกูพนัในการรบัทนุ 
  2.1   ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม 
หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลา 
ที่ได้รับทุน 
  2.2   กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา
ที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้ 
เงินอีก 2 เท่า ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย 
  

  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
                   ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                  3.1   มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 น้ี ผู้สมัครมี
อายุตํ่ากว่า 18 ปี ได้ 
                  3.2   มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 
      3.3   กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 
2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่
ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) 
  3.4   ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียน 
ที่กําหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งน้ี 
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                  3.5   มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
                   3.6   ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 
  3.7   ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน 
 

 4.   การรบัสมัครสอบ 
     4.1   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
สมัครสอบได้ใน เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ

เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th 
 

       4.2  กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
 

        4.2.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ต้ังแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน 2555 ทาง
อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังน้ี  
    (1)   เปิดเว็บไซต์  http://scholar2.ocsc.go.th 

    (2)   กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
    (3)  พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 
3 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette 
เป็นต้น 
           ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์  
ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครใน
ครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้  
   4.2.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่ือบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ต้ังแต่วันที่ 12 - 27 กันยายน 2555 ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
    4.2.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด้วย 
           (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
    (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
        ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   4.2.4  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
     4.2.5  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 
ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137          

  4.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบข้อเขียน 
 

        (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 น้ิว ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
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        (2)   สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 
      (3)  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)  
         (4) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหน่ึง 
จํานวน 1 ชุด  

  

         สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A๔ เขียน ช่ือ - นามสกุล 
เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง 
                 4.4   ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่า
ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
  4.5   ผู้สมัครสอบมีสทิธสิมัครไดค้นละ 1 หน่วย 
  4.6   ในการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือรับทุน ฯ ประจําปี 2556 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้   
ไม่เกิน 2 ประเภททุน ในแต่ละประเภททุนจะสมัครได้ประเภททุนละ 1 หน่วย     
  4.7   ผู้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอถอนหรือขอเปล่ียนหน่วยที่สมัครสอบไว้ไม่ได้ หากผู้สมัครสอบ
ระบุช่ือประเภททุนและหน่วยทุนไม่ตรงกัน จะถือหน่วยทุนเป็นสําคัญ 
  4.8   ผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้
ในวันสอบตามท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ 
 

 5.  การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ 
       5.1  ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล่าเรียนหลวง 
และทุนรัฐบาล 
                  5.2   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
  5.3   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กําหนด 
ระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการสอบ 
แข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนแทน 
กรณีที่มีทุนที่ไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจํานวน 
                 5.4   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยให้
ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการที่ประธานมอบหมายเป็นผู้ประกาศให้
ผู้สมัครสอบทราบ 
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 6.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน                                
                      รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตามเอกสารหมายเลข 3 
 

             7.  เกณฑ์การตัดสิน 
                  7.1  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ข้อเขียน ดังน้ี 
          - วิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดของทุกประเภท
ทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        -  คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม่เกิน 5 เท่าต่อ 1 ทุน  
 

                           ในการสอบครั้งน้ี คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ
ทั้งหมดก่อน แล้วจึงตรวจข้อสอบวิชาอ่ืน ๆ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย (mean) ของ   
ผู้เข้าสอบทั้งหมด 
  7.2   ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละหน่วยจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน    
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70      
                 7.3   ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนข้อเขียน และคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
รวมกันสูงสุดมีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้ได้คะแนนรวมตํ่ากว่าลงมาตามลําดับ  ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน  ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมใน
การรับทุนเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก 
ให้สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน) เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหน่ึง และผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่ามีสิทธิ
ได้รับทุนก่อน 
                   7.4   ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิได้รับทุนหลายประเภท จะได้รับทุนที่ได้เลือกไว้เป็นลําดับก่อนใน 
ใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเมื่อมีสิทธิได้รับทุนประเภทใด หรือหน่วยใดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ
การรับทุนที่เหลือทั้งหมด 
  7.5   จะประกาศรายช่ือเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่าน้ัน 
  7.6   ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนดจะถือว่าสละสิทธิการรับทุน 
                  7.7   ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือไม่สามารถรับทุนได้ 
หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน จะพิจารณาให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลําดับถัดไปของทุนหน่วยน้ัน และยังไม่ได้รับทุนใดใน
การสอบคร้ังเดียวกันน้ีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
  7.8   กรณีทุนหน่วยใดไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตาม
จํานวน คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันได้จากทุนหน่วยอื่น หรือ
ทุนอ่ืนเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
 

            8.   การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
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 9.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                   ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ใน
ที่น้ีให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด   

 

              10. การทําสัญญา 
                   ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนด 
ทั้งน้ี จะทําสัญญาได้ ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่
จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 

           11.   การรบัเงินทนุ 
  ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต๋ัวโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์
การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

           12. การเพิกถอนการให้ทุน 
                   ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
  12.1  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
  12.2  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา 
ณ ต่างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
  12.3  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
 

 
 
 

                       (ลง        (ลงช่ือ) 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2555 
 

วิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์ 
 

(นายวิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นายสมชาย   การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



รายละเอียดของทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ตามความตอ้งการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ    

ประจําปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

---------------------------- 

กลุ่มที่  1 (หน่วยที่  0320001 – 0320006)    
:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั เปน็ผูก้ําลังศึกษาอยู่ในสถานศกึษาภูมิภาคใดก็ได ้ 

         
หน่วยที่ 0320001 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ไปศึกษาในสาขา  Physics/ Communication Engineering 
     เน้น Quantum Cryptography/ Quantum   

      Information Processing    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรยี หรือสหราชอาณาจักร 
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320002 ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ไปศึกษาในสาขา  Biopolymer/ Biomaterials/ Carbohydrate Chemistry 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320003 ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ไปศึกษาในสาขา  พอลิเมอร์  เน้น พอลิเมอร์คอมโพสิท    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

   จํานวน 1 ทุน 
 
หน่วยที่ 0320004 ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ไปศึกษาในสาขา  นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
     เน้น นาโนเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ   
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
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กลุ่มที่  1 (หน่วยที่  0320001 – 0320006)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั เปน็ผูก้ําลังศึกษาอยู่ในสถานศกึษาภูมิภาคใดก็ได ้
 

หน่วยที่ 0320005 ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  ไปศึกษาในสาขา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)   
 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก  
  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  
   นิวซีแลนด์ หรอืประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน 1 ทุน 
 
หน่วยที่ 0320006 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
      โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมการผลิต  เน้น Mechatronics   
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 

 
กลุ่มที่  2 (หน่วยที่  0320007 – 0320027)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั จะต้องกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศกึษาทีอ่ยู่ในภาคเดียวกันกบั 
   หน่วยงานที่ไดร้บัการจัดสรรทนุ  
 
หน่วยที่ 0320007 ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
(ภาคกลาง)  ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     เน้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมัยใหม ่
  ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  

 ณ  ประเทศสหรัฐอเมรกิา ญี่ปุ่น หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จาํนวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320008 ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ภาคกลาง)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 ไปศึกษาในสาขา  Mechatronics Engineering    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สงิคโปร์ 
  สาธารณรัฐประชนชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 

 
 
 
 



3 
 
กลุ่มที่  2 (หน่วยที่  0320007 – 0320027)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั จะต้องกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศกึษาทีอ่ยู่ในภาคเดียวกันกบั 
   หน่วยงานที่ไดร้บัการจัดสรรทนุ  
 
หน่วยที่ 0320009 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาคกลาง)     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมเครื่องกล    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน่วยที่ 0320010 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
(ภาคกลาง)      คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย  
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320011 ตามความต้องการของ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
(ภาคกลาง)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 ไปศึกษาในสาขา  ชีวเคมี (Biochemistry)  
  ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  

 ณ  ประเทศในภูมภิาคยุโรป    
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320012 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(ภาคกลาง)      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
   (Food Science and Technology) 
     เน้น วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)  

  ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย หรือออสเตรเลีย 
 จํานวน 1 ทุน 

 
 
 



4 
 
กลุ่มที่  2 (หน่วยที่  0320007 – 0320027)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั จะต้องกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศกึษาทีอ่ยู่ในภาคเดียวกันกบั 
   หน่วยงานที่ไดร้บัการจัดสรรทนุ  
 
หน่วยที่ 0320013 ตามความต้องการของ กลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภาคกลาง)      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย  
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน่วยที่ 0320014 ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
(ภาคกลาง)      คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ไปศึกษาในสาขา  การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (Aquaculture) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย  
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน่วยที่ 0320015 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(ภาคกลาง)     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     เน้น Programming/ Network/ ICT    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
  ญี่ปุ่น หรืออินเดีย 
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320016 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถติิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์  
(ภาคเหนือ)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 ไปศึกษาในสาขา  คณิตศาสตร์ประยุกต์  เน้น คณิตศาสตร์ประกันภัย  
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

      จํานวน 1 ทุน 
 
 



5 
 
กลุ่มที่  2 (หน่วยที่  0320007 – 0320027)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั จะต้องกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศกึษาทีอ่ยู่ในภาคเดียวกันกบั 
   หน่วยงานที่ไดร้บัการจัดสรรทนุ 
  
หน่วยที่ 0320017 ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     เน้น Multimedia Technology    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  นิวซีแลนด์ หรอือินเดีย  
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320018 ตามความต้องการของ สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     เน้น วิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

  ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  รัสเซีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรืออินเดีย  
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320019 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
(ภาคเหนือ)     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 ไปศึกษาในสาขา  เคมี/ ชีวเคมี 
     เน้น งานอุตสาหกรรมอาหาร/ เคร่ืองสําอาง   
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหราชอาณาจักร หรือญี่ปุ่น  
 จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320020 ตามความต้องการของ โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมการผลิต เน้น Mechatronics    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
 
 
 



6 
 
กลุ่มที่  2 (หน่วยที่  0320007 – 0320027)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั จะต้องกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศกึษาทีอ่ยู่ในภาคเดียวกันกบั 
   หน่วยงานที่ไดร้บัการจัดสรรทนุ  

 
หน่วยที่ 0320021 ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     เน้น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  
 ระดับปริญญา  ตร-ีโท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน่วยที่ 0320022 ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
     เน้น การศึกษาวิจัยทางด้านชีวภาพ/ กายภาพ 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  

  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรอืสหราชอาณาจักร 
  จํานวน 1 ทุน 

 
หน่วยที่ 0320023 ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 ไปศึกษาในสาขา  ฟิสิกส ์
     เน้น ทฤษฎีฟิสกิส์ประยุกต์ด้านวัสดุศาสตร์/ นาโนเทคโนโลยี

  ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก   
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สวีเดน หรือญีปุ่่น  

 จํานวน 1 ทุน 
 

หน่วยที่ 0320024 ตามความต้องการของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมการผลิต 
 เน้น  Manufacturing Systems/ System Analysis/  
  Intelligent Manufacturing Systems/ 
 Produced by Using Automated Machinery  

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  

      จํานวน 1 ทุน 
 



7 
 
กลุ่มที่  2 (หน่วยที่  0320007 – 0320027)    

:  ผู้มีสทิธสิมัครสอบแข่งขนั จะต้องกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศกึษาทีอ่ยู่ในภาคเดียวกันกบั 
   หน่วยงานที่ไดร้บัการจัดสรรทนุ  
 
หน่วยที่ 0320025 ตามความต้องการของ สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมการผลิต 
      เน้น ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม     

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

      จํานวน 1 ทุน 
 
หน่วยที่ 0320026 ตามความต้องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
(ภาคใต้)      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 ไปศึกษาในสาขา  คณิตศาสตร์      
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญีปุ่่น 
  หรือออสเตรเลีย  
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน่วยที่ 0320027 ตามความต้องการของ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
(ภาคใต้)      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
     เน้น Polymer Composites    
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
 



             เอกสารหมายเลข 2 
 
 

 รายชื่อจังหวัดในแตล่ะภาค 
 

  

กรุงเทพมหานคร 
และภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี ราชบุรี สมทุรสงคราม  สุพรรณบุรี  ชัยนาท 

(27 จังหวัด) พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง  อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี 
  

ภาคเหนือ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
(16 จังหวัด) เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร ่แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน พะเยา 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(20 จังหวัด) 

ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ นครพนม 
มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ศรสีะเกษ สุรินทร์ ยโสธร บึงกาฬ 
 

ภาคใต้ 
(14 จังหวัด) 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร์ธานี กระบ่ี  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง 

  
 



 เอกสารหมายเลข 3 
 

หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทนุรัฐบาลที่จัดสรรใหก้ระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ ประจําปี 2556 

(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
1.  สอบข้อเขยีน วิชาทีส่อบ มี 4 วิชา ดงันี ้
 

วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 
 

1.  ภาษาอังกฤษ 
 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

100 
 

3 ช่ัวโมง 

2.  สังคมศึกษา 
     และภาษาไทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
     (ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 -  ภาษาไทย 

 
 
 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน 
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด และเขียน 
   ตามหัวข้อที่กําหนด  
   (40 คะแนน) 

 
 
 

100 

 
 
 

3 ช่ัวโมง 

3.  คณิตศาสตร์ -  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ช่ัวโมง 
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วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 
4.  วิทยาศาสตร์ 
 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระที่ 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระที่ 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ช่ัวโมง 
 

 
2.  การประเมินความเหมาะสมในการรบัทนุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
กําหนด เช่น พ้ืนความรู้ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง 
ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กําหนด ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 



รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามความตอ้งการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

  ประจําปี ๒๕๕6 (ทนุระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   

---------------------------------- 

หน่วยที ่๐๓๒๐๐๐๑ สาขา  Physics / Communication Engineering   
  เนน้  Quantum Cryptography / Quantum Information Processing  

ศึกษาเก่ียวกับระบบวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม เพ่ือการพัฒนาระบบการ 
ประมวลผล การคํานวณหรือการจัดการรหัสลับเชิงควอนตัม ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎี
และการปฏิบัติการของสารสนเทศเชิงฟิสิกส์ควอนตัม แขนงการคํานวณประมวลผลและ
การยืนยันความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศด้วยหลักทฤษฎีทางกลศาสตร์เชิงควอนตัม โดย
ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการสร้างอุปกรณ์หรือระบบประมวลผลเชิงควอนตัม การ
คํานวณเชิงควอนตัม และการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสําหรับการสื่อสารที่
ต้องการความปลอดภัยสูงสุด ให้สามารถใช้งานได้จริง อันเป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่และเกิด
ประโยชน์สูงในอนาคต ทั้งด้านพ้ืนฐานกับกลุ่มการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้งานกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านการคํานวณประมวลผลความเร็วสูงและการสื่อสาร
ปลอดภัย 
 

หน่วยที ่๐๓๒๐๐๐๒ สาขา  Biopolymer / Biomaterials / Carbohydrate Chemistry  
ศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์ของพอลิเมอร์ อาทิเช่นโครงสร้างทาง 
เคมีของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอรแ์ละ
การวิเคราะห์สมบัติพอลิเมอร์ โดยเน้นเรื่อง Biopolymer เช่น แป้ง พอลิแซคคาไรด์ เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาการใช้ประโยชน์แป้งและพอลิแซคคาไรด์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง
อาหาร และไม่ใช่อาหาร เช่น การแพทย์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องสําอาง เป็นต้น ความรู้
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนําพอลิเมอร์มาใช้ในอาหาร และวัสดุเชิงประกอบใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 
 

หน่วยที ่๐๓๒๐๐๐๓ สาขา  พอลเิมอร ์
   เนน้  ฟสิกิสย์าง 
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างและสมบัติของยาง เน้นยางที่วัลคาไนซ์แล้ว โดยการพัฒนา
 ความรู้ที่เช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างและสมบัติของยาง  ในการศึกษาอาจเน้นการศึกษา
 โครงสร้างในระดับนาโนโดยใช้เทคนิคใหม่ที่ก้าวหน้า หรือเน้นการศึกษาสมบัติของยาง
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านการเสริมแรงยาง (rubber reinforcement) หรือสมบัติเชิง
 พลวัต (dynamic properties) เพ่ือสร้างความเข้าใจกลไกการทํางานระดับโมเลกุลหรือ
 ระดับนาโน 
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หน่วยที ่๐๓๒๐๐๐๔ สาขา  นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
   เนน้   นาโนเทคโนโลยีทางดา้นชวีภาพ 

ระดับปริญญาตรีศึกษาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ในงาน    
นาโนเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพได้   สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกให้ 
ศึกษาเน้นในสาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสอดคล้องกันกับ
ทิศทางงานวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เช่น ด้านสุขภาพและการแพทย์ 
เกษตรและอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๐๕ สาขา  ฟสิกิสด์าราศาสตร์ (Astrophysics)  

ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของดาวฤกษ์ หรือวัตถุท้องฟ้าอ่ืนๆ โดยมีแนวทางของงานวิจัย  
อาทิ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanets), Star Forming Regions, Stellar 
System, Visible Infrared Astronomy 
  

หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐๖ สาขา  วิศวกรรมการผลติ 
  เนน้ Mechatronics  

ศึกษาเก่ียวกับระบบกลไกความเที่ยงตรงสูงซึ่งควบคุมการขับเคล่ือนโดยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบที่ใช้ในหุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบ PLC เป็นต้น ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและผลิตช้ินส่วนที่มีความ
เที่ยงตรงสูง ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และความเช่ือมโยงระหว่างระบบควบคุมและ
กลไกในการควบคุมต่างๆ ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์
อัตโนมัติ สําหรับงานอุตสาหกรรมและงานเฉพาะทางต่างๆ 

 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๐๗ สาขา  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เนน้  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารสมัยใหม่ 
    ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 
  วิเคราะห์ระบบบริหารสมัยใหม่ การวิจัยดําเนินงาน ระบบบริหารคุณภาพ และ
 เทคโนโลยีสื่อสาร 
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐๘ สาขา  Mechatronics Engineering     
 ศึกษาเก่ียวกับแมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ บนพ้ืนฐานวิชาหลักในสาขาวิชาเคร่ืองกล 
 อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การออกแบบและสร้างผลิตช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมม่ิง หุ่นยนต์ 
 และระบบควบคุม เพ่ือนําผลของการผสมผสานไปพัฒนาในงานระบบอุตสาหกรรมอย่าง
 สมบูรณ์ 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๐๙   สาขา  วิศวกรรมเครือ่งกล 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เป็นสาขาวิชาเก่ียวกับการ
 ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ กฎทางฟิสิกส์ และทางเคมี เพ่ือการประดิษฐ์การผลิต และการ
 ดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหน่ึงในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุด
 และมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด   
 - การศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกลน้ันจําเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของหลัก 
 พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี วิศวกรเคร่ืองกล
 น้ันสามารถใช้หลักการพ้ืนฐานได้ดีพอกับความรู้อ่ืนๆ ในงานภาคสนามเพ่ือการออกแบบ
 และวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทําความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการ
 ผลิต เครื่องจักรกล และอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๐ สาขา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับมลพิษทางน้ํา อากาศ และของเสีย การออกแบบทาง
 วิศวกรรมเพ่ือควบคุมมลพิษ การผลิตประปา สุขาภิบาลอาคาร ระบบระบายนํ้า       
 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑๑ สาขา  ชีวเคมี (Biochemistry) 
  ศึกษาเก่ียวกับชีวเคมีทางการแพทย์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมีระดับเซลล์และการ
 ควบคุม เน้น วิทยาการด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิจัยและพัฒนา
 คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑๒ สาขา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) 
   เนน้  วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) 
 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้านกระบวนการการแปรรูป
 อาหาร การแปรรูปอาหารขั้นสูง เคมีอาหาร และการวิเคราะห์อาหารข้ันสูง สมบัติ
 ด้านหน้าที่ขององค์ประกอบอาหาร จุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาขั้นสูง วิศวกรรมอาหาร
 และวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร หลักโภชนาการ และเน้นการทํา 
   วิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑3 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์    
 ศึกษาเทคโนโลยีทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลท้ังที่
 เป็นของคอมพิวเตอร์ และสําหรับอุปกรณ์พกพา (เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน) ระบบ
 คอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ศึกษาระบบการ
 ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ระบุ
 ตําแหน่งซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ 
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หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑4 สาขา  การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา (Aquaculture) 
 ศึกษาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ทั้งในด้านเทคนิควิธีการเลี้ยง ระบบการเล้ียง การเพาะ
 ขยายพันธ์ุสิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยเทคนิควิธีต่างๆ การจัดการด้านโรคพยาธิ การป้องกัน การ
 รักษา การจัดการด้านอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์นํ้า การจัดการคุณภาพนํ้าและ
 การบําบัดนํ้าเพ่ือใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับวงจรธุรกิจการ
 เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การขนส่ง การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เก่ียวกับเทคนิค
 ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการจัดการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ความรู้ที่ได้จะเป็น
 ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศไทยใน
 อนาคต 
 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑5 สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร ์

เนน้   Programming / Network / ICT 
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและจําลองเครือข่าย การวิเคราะห์เครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ 
อัลกอริทึ่ม และการเขียนโปรแกรม รวมทั้งระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ความรู้ดังกล่าว 

   จะมีประโยชน์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑6 สาขา  คณติศาสตรป์ระยุกต์   
  เนน้  คณติศาสตรป์ระกนัภัย  
 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น ตัวแบบคณิตศาสตร์
 ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์การเงิน
 ทฤษฎีความเสี่ยง หลักการประกันภัย ทฤษฎีความน่าเช่ือถือและการแจกแจงความ
 สูญเสีย เป็นต้น ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพในระดับ 
 สากล มีการเช่ือมโยงความรู้ ความชํานาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐกิจ
 การบัญชี กฎหมาย การคํานวณ และสถิติประชากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๑๗ สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

เนน้  Multimedia Technology 
  ศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ การ
 สื่อสารข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การเขียนโปรแกรม  
 ที่มีความซับซ้อนสูง การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Programming)
 การประมวลผลแบบเวลาจริง (Real Time Processing) การประมวลผลส่ือผสม
 (Multimedia Processing) สถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์สมรรถนะสูง (High
 Performance Computing Architecture) การพัฒนาโปรแกรมโดยนําสื่อผสมมา
 ประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการในการดํารงชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
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หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑๘  สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
เนน้   วิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

  ศึกษาเก่ียวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์
 และซอฟท์แวร์ การออกแบบวงจรรวมขั้นสูง ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง
 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอล เพ่ือการทดสอบการประมวลผลแบบกริด
 การเข้ารหัสข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึ่ม เป็นต้น ผู้ศึกษาจะต้องเรียนรู้
 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงเพ่ือนําไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดนวัตกรรม ทรัพย์สินทาง
 ปัญญา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและงานเฉพาะทาง
 ต่างๆ 
 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๑๙  สาขา  เคมี / ชีวเคมี 
   เนน้   งานอุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องสําอาง 
  ศึกษาเก่ียวกับเคมี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 ปฏิกิริยาทันสมัยในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงาน
 ทางด้านเวชสําอาง เครื่องสําอาง ทางเภสัชกรรมและอุสาหกรรมอาหาร 
 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๒๐ สาขา  วิศวกรรมการผลติ 
   เนน้   Mechatronics   
  ศึกษาเก่ียวกับระบบกลไกความเที่ยงตรงสูงซึ่งควบคุมการขับเคล่ือนโดยระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบที่ใช้ในหุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 เป็นต้น ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและผลิตช้ินส่วนที่มีความเท่ียงตรงสูง
 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และความเช่ือมโยงระหว่างระบบควบคุมและกลไกในการ
 ควบคุมต่างๆ ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ์อัตโนมัติ
 สําหรับงานอุตสาหกรรมและงานเฉพาะทางต่างๆ 
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๑ สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร ์
   เนน้  ปญัญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 
  ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับนามธรรมและ
 รูปธรรม ผู้ศึกษาควรได้รับดารเรียนรู้เก่ียวกับทฤษฎีคํานวณ (Theory of Computation) 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ทฤษฎีฮาร์ดแวร์ ทางคอมพิวเตอร์ 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขบวนการข้ันตอนในการพัฒนาซอฟท์แวร์และวิธีคํานวณ
 ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การประมวลผลภาพ 
 (Image Procession) การรู้จําแบบ (Pattern Recognition) การประมวลผลข้อความ 
 (Text Procession) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการค้นคืนข้อมูล 
 (Information Retrieval) ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถเช่ือมโยงความรู้
 ต่างๆ เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีและสามารถหาแนวทางที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เหล่าน้ีให้
 เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
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หน่วยที ่๐๓๒๐๐๒๒ สาขา  วิทยาศาสตร์ชวีภาพ / วิทยาศาสตร์กายภาพ   
   เนน้  การศกึษาวิจัยทางด้านชีวภาพ / กายภาพ    
  ศึกษาเก่ียวกับชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ ระบบความเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 จากงานวิจัยเฉพาะด้าน เพ่ืองานวิจัยต่อยอดและการพัฒนาการเรียนการสอน ความรู้
 ดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
 ท้องถิ่น ความรู้ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
 ออกแบบ และวางระบบงานควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์        
 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง มีความสามารถเฉพาะทางที่เก่ียวข้องตาม
 สาขา 
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๓ สาขา  ฟสิกิส ์
   เนน้  ทฤษฎีฟสิกิสป์ระยุกตด์า้นวัสดศุาสตร์ นาโนเทคโนโลยี  
  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิมหรืออธิบายการทดลองใหม่ๆ สาขา 
 ฟิสิกส์ประยุกต์ด้านวัสดุศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับกายภาพของวัสดุต่างๆ เช่น โลหะและ
 โลหะผสมพอลิเมอร์และสิ่งทอ รวมไปถึงวัสดุประกอบ Composite material รวมทั้ง
 กระบวนการข้ึนรูปและผลิต  สาขาฟิสิกส์นาโนเทคโนโลยี ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
 จัดการ การสร้าง การสังเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมากๆ ในระดับนาโนเมตร
 (1-100 nm) รวมถึงการออกแบบหรือการประดิษฐ์เครื่องมือเพ่ือใช้วิเคราะห์วัสดุเล็ก
 มากๆ 
 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๔   สาขา  วิศวกรรมการผลติ 
    เนน้ Manufacturing Systems / System Analysis / Intelligent    

  Manufacturing Systems / Produced by Using Automated Machinery    
   ศึกษาเก่ียวกับระบบการควบคุม ที่มีความเที่ยงตรงสูง ยกตัวอย่างเช่น การผลิตโดย

 ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ การใช้ระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การควบคุม
 เคร่ืองจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเช่ือมโยงของระบบและกลไกการ
 ควบคุมต่างๆ สําหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมได้ 

 
หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๕   สาขา  วิศวกรรมการผลติ 
   เนน้  ระบบการผลติในงานอุตสาหกรรม 
 ศึกษาเก่ียวกับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมระบบต่างๆ ในงาน
 อุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่ศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 
 การวางแผนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดวัตถุดิบ การเพ่ิมผลผลิต    
 ในงานอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต การจัดระบบความ
 ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการจัดระบบการผลิต
 สําหรับงานอุตสาหกรรม และงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 
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หน่วยที่ ๐๓๒๐๐๒๖ สาขา คณติศาสตร ์   
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์   

 
หน่วยที ่๐๓๒๐๐๒๗ สาขา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลเิมอร ์   
   เนน้    Polymer composites  

ศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์เชิงประกอบ (Polymer Composites) โดยผู้ศึกษาจะได้
เรียนรู้เทคนิคการเตรียมพอลิ เมอร์เชิงประกอบ การวิเคราะห์โครงสร้างและ
องค์ประกอบ การแปรรูป และสมบัติ รวมท้ังการประยุกต์ใช้งานและเทคโนโลยีใหม่ๆ    
ที่เก่ียวข้อง เช่น Polymer Nanocomposites Biocomposites  
 

---------------------------------- 

 




