รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน#วยงานของรัฐ
ประจําป' 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
---------------------------กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320001

ตามความตองการของ โครงการฟ>สิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ
ไปศึกษาในสาขา
Paper Science/Paper Engineering
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ กรรมวิ ธี การผลิ ต เยื่ อและกระดาษ การพั ฒ นาคุ ณสมบั ติ ของเยื่ อและ
กระดาษ รวมทั้งการนํากระดาษมาใชเป7นวัสดุสัมผัสอาหาร

หน#วยที่ 0320002

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

หน#วยที่ 0320003

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
คณิตศาสตร
เนน Mathematical Modeling/Computational Fluid
Dynamics/Numerical Analysis
ศึกษาเกี่ยวกับการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใชแปลงป_ญหาที่เกิดขึ้นจริงใหอยู#ในรูป
ของสมการคณิ ต ศาสตรเพื่ อ ง# า ยต# อ การวิ เ คราะห วิ จั ย และดํ า เนิ น งาน เป7 น การหา
ความสัมพันธของตัวแปรต#างๆ ที่เกี่ยวของกับป_ญหาที่มีความซับซอนใหอยู#ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร คอมพิวเตอรจะถูกนํามาใชเพื่อคํานวณหลายลานครั้ง ก#อนจะ
สรางแบบจําลองใดๆ เช#น แบบจําลองของการไหลเพื่อดูพฤติกรรมการไหล
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
สิ่งแวดลอม
เนน Environmental Geography and Climate Change/
Applied Science on Environmental Studies/
Environmental Technology for Sustainable
Development/Environmental Science & Technology
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาดานสิ่งแวดลอม
รวมทั้ ง ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของโลก สิ่ ง แวดลอม และการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเด็นต#างๆ ไดแก# สภาวะโลกรอน ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปjาการ
พัฒนาอย#างยั่งยืน เพื่อหาแนวทางไปสู#การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดลอม ในระดั บ ชุ ม ชน ในสถานการณต# า งๆ และการประยุ ก ตใชความรู ดาน
สิ่ ง แวดลอมกั บ ภู มิ ป_ ญ ญาทองถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ที่จะนําไปสู#การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย#างยั่งยืน

2
กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320004

ตามความตองการของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห#งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
เนน นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science/Technology and Innovation Policy)
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป7นสหสาขาวิชาที่มุ#งเนนการสราง
ความเขาใจเรื่ อ งกระบวนการกํ า หนดนโยบายและการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ ซึ่ ง
จําเป7นตองวิเคราะหสาเหตุของป_ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีผลเกี่ยว
เนื่ องมาจากแรงขับ เคลื่ อนทางการเมื องสั งคมและเศรษฐกิ จทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการแกไขป_ญหาซึ่งจะเป7นขอมูลสําคัญต#อการตัดสินใจของ
รั ฐ บาล ในส# ว นของนโยบายวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Science/
Technology and Innovation Policy) ซึ่งเป7นสาขาที่มุ#งเนนจะช#วยใหผูเรียนเขาใจถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ต#ออุตสาหกรรม การเมือง ค#านิยมทาง
สั ง คมและการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของประชาชน ตลอดจนสามารถวิ เ คราะห
กระบวนการสราง การกระจายและการใชความรู ทางวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

3
กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320005

ตามความตองการของ

สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ไปศึกษาในสาขา
ชีววิทยารังสี Radiation Biology
เนน Biological Dosimetry
ศึกษาเกี่ยวกับผลของการไดรับรังสีในสิ่งมีชีวิต ตั้งแต#ระดับโมเลกุล ระดับเซลล ระดับ
เนื้อเยื่อและร#างกาย เมื่อร#างกายไดรับรังสีในระดับที่ก#อความเสียหายไดนั้นจะสามารถ
ตรวจพบผลในระดับเซลลจากการตรวจวัด เกิดการแตกหักและการถูกทําลายของดีเอ็นเอ
โดยการศึ ก ษากระบวนการที่ เ กี่ ย วของในการส# ง สั ญ ญาณเมื่ อ ดี เ อ็ น เอถู ก ทํ า ลาย
กระบวนการซ#อมแซมและการสรางทดแทน (Radiation Damage to DNA/DNA Repair
Mechanisms/Cell-cycle Kinetics/Cell Death Mechanisms and ClonogenicSurvival)
เทคนิควิธีการที่สามารถนํามาใชศึกษาผลกระทบของรังสีมนุษยได เช#น เทคนิคทางเซลล
พันธุศาสตร ชีวโมเลกุล การศึกษาดัชนีชีวภาพที่เป7นโปรตีน เป7นตน รวมถึงการศึกษา
ผลกระทบต#อการไดรับรังสีแบบเฉียบพลันและผลในระยะยาวที่อาจก#อใหเกิดการกลายพันธุ
เพื่อประโยชนทางการวางแผนการรักษาและทางการแพทย โดยเฉพาะในทางรังสีรักษา
เช# น การศึ ก ษาความไวของรั ง สี ข องผู ปj ว ย การก# อ มะเร็ ง และผลต# อ การกลายพั น ธุ
ที่สามารถถ#ายทอดทางพันธุกรรม

หน#วยที่ 0320006

ตามความตองการของ

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห#งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห#งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
Bioinformatics/Biostatistics
เนน Bioinformatics/Biostatistics for Agriculture
ศึกษาเกี่ยวกับ Computational Analysis ของ OmicData แบบองครวม โดยมุ#งเนน
ดานการเกษตร การวิเคราะหและวิจัยโดยใชหลักทางสถิติและสถิติประยุกตเพื่อตอบ
คําถามวิจัยเชิงพันธุศาสตร การใชสถิติอนุมานการปฏิสัมพันธระหว#างสิ่งมีชีวิต

4
กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320007

ตามความตองการของ

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแห#งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห#งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
Optical Science & Engineering
เนน Spectroscopy/Remote sensing
ศึกษาเกี่ยวกับฟ>สิกส และวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับโฟตอนและคลื่นแม#เหล็กไฟฟtาที่มีช#วง
ความยาวคลื่นตั้งแต#ย#านรังสีแกมมาไปถึงเทระเฮิรซเมื่อมีปฏิสัมพันธกับตัวอย#างที่ทําการ
ทดสอบ เช#น สารเคมี สารชีวโมเลกุล วัสดุสังเคราะหทางเคมีฟ>สิกส เป7นตน ผูศึกษาจะ
ไดเรียนรูถึงหลักการเชิงลึกของปรากฏการณทางแสง การออกแบบระบบและวัสดุทาง
แสงสําหรับการตรวจวิเคราะหวัสดุตัวอย#างในระยะใกลและไกล ความรูดังกล#าวจะมี
ประโยชนต#อหลายอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของ เช#น การตรวจระบุตัวอย#าง การวิเคราะห
คุณภาพของวัสดุ การหาสิ่งปนเปvwอน หรือ การตรวจวิเคราะหทางการแพทย เป7นตน

หน#วยที่ 0320008

ตามความตองการของ

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแห#งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห#งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
Chemical and Biochemical Engineering/
BiorefineryScience and Engineering
เนน Nanomaterials/Biorefinery
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การออกแบบและพั ฒ นาวั ส ดุ น าโน (Nanomaterials) เพื่ อ ใชใน
กระบวนการและไบโอรี ไฟเนอรี (Biorefinery) โดยเนนกระบวนการแปรรู ป วัต ถุ ดิ บ
หมุนเวียนหรือของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไปเป7นผลิตภัณฑที่มีมูลค#าสูง
ที่ ห ลากหลาย ไดแก# สารเคมี ชี ว ภาพ สารเติ ม แต# ง สารหล# อ ลื่ น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
สารออกฤทธิ์ที่ใชยาหรือเวชสําอาง วัสดุนาโน เป7นตน มีการศึกษากระบวนการทั้งในเชิง
เทคนิค และเชิงเศรษฐศาสตรอย#างรอบดาน ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
โดยใชนาโนเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใชการเร#งปฏิกิริยานาโน (Nanocatalysis) ศึกษา
การนําเอากระบวนการชีวภาพ (Bio-processing) ร#วมกับการใชวัสดุนาโน เช#น การ
พัฒนาเอนไซม ร#วมกับวัสดุนาโนเพื่อใชในการเร#งปฏิกิริยาแบบสะอาดที่สามารถผลิต
สารที่มีมูลค#าสูงไดอย#างจําเพาะ ควรมีการศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาในเชิงลึก การ
เลือกหัวขอวิจัยควรคํานึงถึงประโยชนที่จะนํามาใชในประเทศไทยเป7นสําคัญ โดยเฉพาะ
การสนับสนุน Bio-Economy ผ#านการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และ
เคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals;Biorefinery) ซึ่งเป7นอุตสาหกรรมเปtาหมาย
ที่มีศักยภาพที่จะเป7นป_จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

5
กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320009

ตามความตองการของ

ฝjายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห#งชาติ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมอัตโนมัติ
เนน Industrial automation
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมีพื้นฐานจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ของระบบ เครื่องมือวัดและตัวควบคุม และการเชื่อมต#อ
ขอมูลผ#านทางระบบเครือข#าย เพื่อใหสามารถบูรณาการระหว#างงานเชิงวิศวกรรมสาขา
ต#างๆ กับการจัดการทางดานสารสนเทศที่มุ#งเนนใหระบบต#างๆ สามารถทํางานไดอย#าง
อัตโนมัติหรือมีประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน เช#น ตนทุนการผลิต คุณภาพ และมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในการทํางาน สภาวะของสิ่งแวดลอม ความสามารถใน
การปรับอัตราการผลิตเพื่อตอบสนองต#อปริมาณความตองการของตลาด และรวมไปถึง
การบริหารและการจัดการในอุตสาหกรรม เนน การประยุกตใชในอุตสาหกรรม เช#น
โรโบติกส ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือวัด protocol การสื่อสารระหว#างเครื่องมือ
เครื่องจักรต#างๆ เป7นตน และควรใหความสําคัญกับการศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ดานเกษตร ในระดับปริญญาเอก ศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาสราง
ธุรกิจ หรือสรางระบบสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

หน#วยที่ 0320010

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เนน Cognitive Engineering
ศึกษาเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห ออกแบบ และประเมิ น ผลของระบบที่ ซับ ซอน จากทั้ ง
มนุษยและเทคโนโลยีต#างๆ ซึ่งเป7นการรวมทั้งองคความรูกับประสบการณ จากทางดาน
วิ ท ยาศาสตรและมนุ ษ ยศาสตร การออกแบบ การโตตอบระหว# า งมนุ ษ ยและ
คอมพิวเตอร และระบบวิศวกรรมต#างๆ เขาดวยกัน
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320011

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก#น
เทคโนโลยีอาหาร
เนน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future)
ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ผูศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคหรือกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร อาทิเช#น วิศวกรรมอาหาร (food engineering) เคมี
ของอาหาร (food chemistry) จุลชีววิทยาดานอาหาร (food microbiology) การพัฒนา
ผลิต ภัณฑ (product development) ความปลอดภัย ของอาหาร (food safety)
ตลอดจนกระบวนการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ (functional food) เป7นตน นอกจากนี้
ผูศึกษาจะไดเรียนรูระบบควบคุมคุณภาพของอาหารที่เป7นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ
เช#น GMP, HACCP, ISO, FSMA, BRC เป7นตน

หน#วยที่ 0320012

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไปศึกษาในสาขา
โลหการ
เนน การประยุกตใชในยานยนต ระบบรางหรือการบิน
ศึกษาเกี่ยวกับโลหการและกระบวนผลิตโลหะ กระบวนการการแปรรูปโลหะเนนสําหรับ
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและประยุ ก ต สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต ระบบรางและ
อุ ต สาหกรรมการบิ น เพื่ อรองรั บ เทคโนโลยี ใหม# ๆ ชั้ น สู งที่ จ ะเกิ ด ในประเทศไทยใน
อนาคต อาทิ การผลิตเหล็กทนแรงดึงสูง เทคโนโลยีการผลิตโลหะเบาที่ทันสมัย เป7นตน

หน#วยที่ 0320013

ตามความตองการของ

ภาควิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไปศึกษาในสาขา
Actuarial Science
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร มีการวินิจฉัยความน#าจะเป7นและความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ ยงในการประกันการเงิน ประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิดใน
อุตสาหกรรมทุกสาขา ประกันวิชาชีพ เป7นตน ผูศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติเพื่อวินิจฉัยความน#าจะเป7นและความเสี่ยงต#างๆ การประเมินความเสี่ยงที่
จะรับประกันภัยใหกับธุรกิจการประกันภัย การคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย รวมถึงการ
คํานวณเงินสํารองที่ใชสําหรับเตรียมการในสถานการณอนาคตที่ไม#แน#นอนใหเพียงพอ
ที่จะไม#กระทบต#อภาวะทางการเงินของธุรกิจ
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320014

ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปศึกษาในสาขา
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology & Innovation Management)
เนน Entrepreneurship & Innovation
ศึกษาเกี่ยวกับ ความเป7นผูประกอบการนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี การพัฒนาและ
จั ด การนวั ต กรรมรวมถึ ง นวั ต กรรมแบบเป> ด กลยุ ท ธทรั พ ยสิ น ทางป_ ญ ญาสํ า หรั บ
ผูประกอบการ การสรางนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation)
การวิเคราะหโอกาสและความเป7นไปไดทางธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
และการบริการใหม#การตลาดและการเงินสําหรับผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การวางแผนและการจัดการการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน#วยที่ 0320015

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
เนน หุ#นยนตเพื่ออุตสาหกรรม
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบกลไกความเที่ ย งตรงสู ง ซึ่ ง ควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ นโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เช#น ระบบที่ใชในหุ#นยนต เครื่องจักรอัตโนมัติ อุปกรณคอมพิวเตอร เป7นตน
ผูศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคการออกแบบและผลิตชิ้นส#วนที่มีความเที่ยงตรงสูง ระบบ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส และความเชื่อมโยงระหว#างระบบควบคุมและกลไกในการควบคุม
ต#างๆ ความรูดังกล#าวจะมีประโยชนในการผลิตเครื่องจักรอุปกรณอัตโนมัติ สําหรับงาน
อุตสาหกรรมและงานเฉพาะทางต#างๆ
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320016

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร/สถิติศาสตร
เนน คณิตศาสตรการเงินและการประกันภัย

ศึกษาเกี่ยวกับ
คณิต ศาสตรการเงิน เป7นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตรประยุกตที่ศึกษาทางดานการเงิน
โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตรในการวิเคราะห โดยธรรมชาติแลวจะมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับเศรษฐศาสตรการเงิน แต#คณิตศาสตรการเงินนั้นแคบกว#าและมีลักษณะเป7น
นามธรรมมากกว# า ซึ่งจะเห็ น ว#า คณิ ตศาสตรการเงิ นจะใชเครื่องมื อทางคณิ ต ศาสตร
โดยเฉพาะเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินและประเมินมูลค#า
ของตราสารทางการเงิน เช#น ตราสารอนุพันธ ซึ่งศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของดังต#อไปนี้
- เครือ่ งมือทางคณิตศาสตรทีใ่ ชในการศึกษาเรื่องการเงิน
• ความน#าจะเป7น (Probability)
o การแจกแจงความน#าจะเป7น (Probability distribution)
การแจกแจงแบบเบอรนูลี (Bernoulli distribution)
การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial distribution)
การแจกแจงป_วซง (Poisson distribution)
การแจกแจงปรกติ (Normal distribution)
การแจกแจงล็อกปรกติ (Log-normal distribution)
การแจกแจงไคกําลังสอง (Chi-square distribution)
การแจกแจงที (Student's t distribution)
การแจกแจงเอฟ (F distribution)
• ค#าคาดหวัง (Expected value)
• มูลค#าความเสี่ยง (Value at Risk : VaR)
• สโทแคสติกแคลคูลัส (Stochastic calculus)
• การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian motion)
• การแยกแบบโซเลสกี้ (Cholesky decomposition)
• สมการถดถอย (Regression analysis)
• วิธีมอนติคารโล (Monte Carlo method)
• สมการเชิงอนุพันธย#อย (Partial differential equations)
• ค#าความผันผวน (Volatility)
o แบบจําลอง ARCH (ARCH model)
o แบบจําลอง GARCH (GARCH model)
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001 – 0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
- การประเมินราคาตราสารอนุพนั ธ
• สัญญาฟ>วเจอรส (Futures contract)
• ตราสารสิทธิ หรือ ออปชัน (Option)
o แบบจําลองทวินาม (Binomial model)
o แบบจําลองแบล็กโชลส (Black-Scholes model)
o ค#าความผันผวนโดยนัย (Implied volatility)
• ตราสารอนุพันธบนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate derivatives)
คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial science) เป7นศาสตรที่ผสมผสานระหว#างสถิติศาสตร
และคณิ ต ศาสตรเกี่ ย วกั บ การคาดคะเนความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตโดยทํ าให
เหตุ ก ารณในอนาคตเป7 น เหตุ เ ป7 น ผลในรู ป ของการเงิ น โดยการพั ฒ นาตั ว แบบทาง
คณิตศาสตรมาประเมินสถานการณทางธุรกิจโดยคิดถึงความไม#แน#นอนของเหตุการณ
และสามารถที่จะวิเคราะหเหตุการณในอดีต ประเมินความเสี่ยงในป_จจุบันและสราง
โมเดลคาดการณเหตุก ารณที่อ าจเกิด ขึ ้น ไดในอนาคต ซึ่ง คณิต ศาสตรประกัน ภัย
(actuarial science) เป7นสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาต#างๆหลายดาน เช#น คณิตศาสตร
(mathematics), ทฤษฎีความน#าจะเป7น (probability), สถิติศาสตร (statistics), การเงิน
(finance), เศรษฐศาสตร (economics), เศรษฐศาสตรการเงิน (financial economics),
และการโปรแกรมคอมพิวเตอร (computer programming) เป7นตน
ประโยชนกับอุตสาหกรรมการท#องเทีย่ วกลุม# รายไดดีและการท#องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
นักคณิตศาสตรประกันภัยมีบทบาทสําคัญต#อทุกภาคธุรกิจในระบบการประกันภัย และ
การประกันชีวิต โดยเฉพาะอย#างยิ่ง การประกันการสูญเสีย ไม#ว#าจะอยู#ในระบบของ
บริษัทประกันภัย สถาบันการเงินต#างๆ ธนาคารพาณิชย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
หน#วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีนักคณิตศาสตรประกันภัยอีกจํานวนไม#นอยที่ทํางาน
ใหกับบริษัทที่ปรึกษาดานคณิตศาสตรประกันภัย หรือแมกระทั่งการเป7นที่ปรึกษาอิสระ
ถือไดว#าเป7นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความยืดหยุ#นสูง และมีอิสระในการเป7นเจานายตนเอง
ป_ จ จุ บั น งานดานคณิ ต ศาสตรประกั น ภั ย ยั ง มี ค วามเกี่ ย วของกั บ อุ ต สาหกรรมการ
ท#องเที่ยว ซึ่งระบบการประกันภัยสามารถทําใหอุตสาหกรรมการท#องเที่ยวดําเนินการได
อย#างสมบูรณ จากเงื่อนไขของความปลอดภัยทั้งทางดานชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน
ดังนั้ นนั กคณิตศาสตรทางดานการเงิน และการประกันภั ยจึ งเป7นส# วนหนึ่ งที่สํ าคั ญใน
องคกรของอุตสาหกรรมการท#องเที่ยวกลุ#มรายไดดีและการท#องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320017

ตามความตองการของ

ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไปศึกษาในสาขา
Bio – medical Science
เนน Anatomical Pathology
ระดับปริญญาตรีมุ#งเนนการศึกษากลไกการเกิดโรค ลักษณะพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลง
จากการเกิดโรคและพยาธิกําเนิดของโรคต#างๆ ที่มีอยู#เดิมหรือโรคอุบัติใหม#ในป_จจุบัน
ทั้งในระบบนรีเวชและนอกระบบนรีเวช
ระดับปริญ ญาโท-เอกมุงเนนการศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะอย#างยิ่งโรคมะเร็ง ที่ส#งผลใหเกิดการเสียชีวิตของมนุษยในป_จจุบันมากขึ้น
รวมถึงการคิดคนวิธีการรักษาโรคเพื่อการมีชีวิตอยู#ของผูปjวยโรคต#างๆ เช#น การคิดคนยา
หรือวัคซีน เป7นตน ซึ่งมุ#งเนนการนําเทคโนโลยีใหม#เขามาใชในการผลิตนวัตกรรมดาน
การแพทยในอนาคต

หน#วยที่ 0320018

ตามความตองการของ

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
ไปศึกษาในสาขา
Biotechnology
เนน เทคโนโลยีชีวภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม โดยเนน Plant tissue culture,
Microbial technology, Genetic engineering

หน#วยที่ 0320019

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปศึกษาในสาขา
Biosensor
ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบ ผลิตหรือทดสอบ อุป กรณตรวจวัด สารชีว ภาพ อาทิเช# น
แบคทีเรีย, เอ็นไซม, แอนติบอดี, กรดนิวคลีอิค เป7นตน หรือสารปนเปvwอนต#างๆ ทั้งในน้ํา
อาหาร และอากาศ ผูไดรับทุนจะตองเรียนรูในส#วนของ Sensitive biological element
ของ Biosensor ซึ่งเป7นส#วนที่มีการทําปฏิกิริยากับสารที่ตองการตรวจวัด
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320020

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุลชีววิทยา
เนน Physiology of Microorganisms/
Industrial Microbiology/Food Microbiology
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของเซลลจุลินทรีย องคประกอบทางเคมีและการสังเคราะห
โครงสรางลักษณะทางสัณฐานของจุลินทรีย วิถีเมทาลอลิซึมและการควบคุมผลิตภัณฑ
จุลินทรียจากการหมัก และการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพ การจําแนกประเภทของ
จุลินทรีย

หน#วยที่ 0320021

ตามความตองการของ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุข
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม#ฟtาหลวง
ไปศึกษาในสาขา
การจัดการสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุข
(Health Information Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการขอมูลสาธารณสุข การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
บริหารจัดการขอมูล และการวิเคราะหขอมูลสาธารณสุข การเผยแพร#สื่อสาร ขอชี้แนะ
ดานสุขภาพ การคนหา วิเคราะห ประเด็นและแนวโนมทางดานสาธารณสุข การผสมผสาน
ความรู ทักษะทางวิชาชีพ จากกิจกรรมประสบการณในรูปแบบการวิเคราะห กิจกรรม
โครงการทางสาธารณสุข

หน#วยที่ 0320022

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาฟ>สิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟ>สิกสชีวการแพทย (Biomedical Physics)
เนน Computational Biomedical Physics
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูทางฟ>สิกส ชีววิทยา และการจําลองคอมพิวเตอร
กับป_ญหาทางชีวการแพทย เช#น การจําลองกระบวนการทํางานของร#างกายในระดับ
เซลล อวัยวะ หรือระบบอวัยวะเพื่อวิเคราะหหรือทํานายกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต
สภาวะแวดลอมหรื อสิ่งกระตุ นทางกายภาพ และชี วภาพหนึ่ งๆ ความรู ดังกล# าวจะมี
ประโยชนในการช#วยวินิจฉัยหรื อทํานายสิ่ งผิดปกติ หรือพยาธิ สภาพที่อาจเกิดขึ้นกั บ
ร#างกาย การทํานายประสิทธิผลหรือผลกระทบขางเคียงที่เกิดจากการรักษาหรือบําบัด
โรคดวยวิธี การต# างๆ ทางการแพทย และการวิ เคราะหยอนกลับ หาสาเหตุของความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร#างกาย
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หน#วยที่ 0320023

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย/วิศวกรรมดนตรี/
เทคโนโลยีดนตรี/Music Informatics
ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณของเสียง ทั้งเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ
เสียงดนตรีในอุต สาหกรรม ศึกษาการจัด การขอมูล ทางดานเสีย งในรูป แบบดิจิต อล
การออกแบบระบบเสียงและสถาป_ตยกรรมที่เกี่ยวกับเสียงในสถานที่ต#างๆ การปรับแต#ง
เครื่องดนตรี การสรางเครื่องดนตรีจากอุปกรณทดแทน ศึกษาผลกระทบของเสียงใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการเสียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย

หน#วยที่ 0320024

ตามความตองการของ

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการบิน
เนน Mechanical
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการบินโครงสรางอากาศยาน อากาศพลศาสตร เครื่องยนตของ
อากาศยาน ระบบควบคุมอากาศยานทางอากาศ วัสดุเครื่องบินและการออกแบบอากาศ
ยาน การฝˆกปฏิบัติดานการซ#อมบํารุงทางอากาศยาน

หน#วยที่ 0320025

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
เนน หุ#นยนตอุตสาหกรรม/ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ศึก ษาเกี่ย วกับ ระบบหุ#น ยนต ระบบกลไก การขับ เคลื่อ น โครงสรางของรถยนต
ไดนามิกสของหุ#นยนต ระบบควบคุมตัวดันกําลัง/เซ็นเซอร การใชขอมูลภาพช#วยในการ
ควบคุม
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320026

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟtา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมไฟฟtา
เนน Automation/Robotics/Power Electronics/
Motor Drives
ศึกษาเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟtา แบบชาญฉลาด (Intelligence System)
ซึ่งเป7นหัวใจหลักในการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไฟฟtากําลัง เกี่ยวกับระบบขับ
มอเตอรแบบต#างๆ ใหทํางานสอดคลองกัน รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนที่ใชอิเล็กทรอนิกส
กําลัง ซึ่งสามารถประยุกตใชกับรถยนตไฟฟtา และระบบรางได

หน#วยที่ 0320027

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
เนน รถยนตพลังงานไฟฟtา/รถยนตพลังงานทางเลือก
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟtา พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก การทดสอบสมรรถนะของยานยนตและการประหยัดเชื้อเพลิง
เชื ้อ เพลิง ทางเลือ กของยานยนต แบตเตอรี่ ยานยนตไฟฟtา และรถไฟฟtา ไฮบริด
การออกแบบระบบควบคุมยานยนตพลังงานไฟฟtา เทคโนโลยีการออกแบบยานยนต
เช#น การสรางและการจําลองสถานการณการใชพลังงานและสมรรถนะของยานยนต
การกําหนดขนาดชิ้นส#วนเซลลเชื้อเพลิงสําหรับระบบขนส#ง ยานยนตน้ําหนักเบา และ
เทคโนโลยียานยนตในอนาคต

หน#วยที่ 0320028

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมอากาศยาน
เนน ทางดานตนกําลังอากาศยาน/เครื่องวัดอากาศยาน/
ชิ้นส#วนอากาศยาน
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการวิเคราะหอากาศยาน หรือการซ#อมบํารุงอากาศยาน
เป7นประโยชนกับอุตสาหกรรมดานการบิน เป7นการวางแผนหลักสูตรใหสอดคลองตาม
นโยบายภาครัฐที่จะผลักดันใหประเทศไทยเป7นศูนยกลางการบินและอุตสาหกรรมการ
บิ น ในภู มิภ าค และตรงตามความตองการของคณะอุ ต สาหกรรมการบิ น ในประเทศ
ซึ่งส#วนใหญ#ลวนเป7นอุตสาหกรรมซ#อมบํารุงอากาศยาน
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กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320029

ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมการเกษตรมาใชในการผลิตเป7นอาหาร
ที่มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค#าสินคาดานการเกษตร ความรูดังกล#าวจะมีประโยชนในการ
ผลิตอาหารเกษตรที่มีการแปรรูปอันจะสรางมูลค#าสินคาที่จะสรางรายไดใหกับเศรษฐกิจ
และเพื่อเพิ่ม GDP ในภาคเกษตร

หน#วยที่ 0320030

ตามความตองการของ

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
(Aviation and Logistics)
เนน การสื่อสารระบบการบินและอากาศยาน/
การใชโปรแกรมควบคุมระบบการบินและอากาศยาน/
วิเคราะหสัญญาณ/การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ
วัดในอากาศยาน
ศึกษาเกี่ยวกับโครงการสรางพื้นฐานการขนส#งทางราง องคประกอบและการออกแบบ
ระบบรางรถไฟ การตั ด ทางรถไฟ หนาที่ และการทํ า งานของระบบต# า งๆ ของรถไฟ
การวิ เ คราะหแรงตาน การใชพลั ง งานของรถไฟ การสรางและซ# อมบํ า รุ ง รางรถไฟ
การควบคุมการจราจรของรถไฟ ระบบการส#งสัญญาณหรืออาณัติสัญญาณ การวางแผน
งานระบบขนส# งทางราง การบริ ห ารจั ด การและเศรษฐศาสตร การวิ เ คราะหความ
ปลอดภัยของการเดินรถไฟและรางรถไฟ การคาดคะเนการสึกหรอของระบบรถไฟและ
รางรถไฟ การวิเคราะหป_ญหาทางวิศวกรรมขนส#งทางราง
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หน#วยที่ 0320031

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
เนน อากาศยาน
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูความสามารถดานการออกแบบ ซ#อมบํารุงรักษาอากาศยานส#วนต#างๆ
ของอากาศยาน ระบบควบคุมการบิ น ระบบอิ เ ล็ กทรอนิกสการบิ น ระบบเครื่องมื อ
สื่อสารในอากาศยานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยดานอากาศยานและการบิน ตลอดจนมี
ความรูในดานวิศวกรรมพื้นฐานหลากหลายวิชา เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใช
สําหรับวิศวกรดานอากาศยาน

หน#วยที่ 0320032

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไปศึกษาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)/
วิทยาการขอมูล (Data Science)
เนน Big Data processing and management
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ#ที่มีการกระจายและมีความหลากหลายมาก
โครงสรางพื้นฐานของขอมูลขนาดใหญ# การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ#
เช# น การทํ าเหมื องขอมูล การสรางแบบจํ า ลอง การเรีย นรู ของเครื่ อง การจิน ตทั ศน
ขอมูลการจัดการกับขอมูลเครือข#ายสังคม การประมวลผลกลุ#มเมฆ อินเทอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง การรักษาความปลอดภัยและความเป7นส#วนตัวของขอมูล เป7นตน

16
กลุม# ที่ 1 (หน#วยที่ 0320001–0320035)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน เป7นผูกําลังศึกษาอยู#ในสถานศึกษาภูมภิ าคใดก็ได
หน#วยที่ 0320033

ตามความตองการของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไปศึกษาในสาขา
ฟ>สิกส
เนน Microelectronics
ศึกษาเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก การผลิตอุปกรณซึ่งควบคุมการขับเคลื่อน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส เช#น ระบบที่ใชในหุ#นยนต เครื่องจักรอัตโนมัติ อุปกรณคอมพิวเตอร
เป7นตน ผูศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคการออกแบบและพัฒนาอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม
หรือกิจกรรมต#างๆ นอกจากจะใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมแลวยังสามารถพัฒนา
อุปกรณที่ช#วยเพิ่มมูลค#าทางดานการเกษตร และพลังงานไดดวย โดยความเชื่อมโยง
ระหว#างระบบควบคุมและกลไกในการควบคุมต#างๆ ความรูดังกล#าวจะมีประโยชนในการ
ผลิตเครื่องจักร อุปกรณอัตโนมัติ สําหรับงานอุตสาหกรรมและงานเฉพาะทางต#างๆ

หน#วยที่ 0320034

ตามความตองการของ

สาขาวิชาไฟฟtาและอิเล็กทรอนิกส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
เนน อิเล็กทรอนิกส/โทรคมนาคม/การสื่อสาร
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจร เช#น การออกแบบวงจรรวม (IC)
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม# สัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกสหรือ
สั ญ ญาณรบกวนในระบบสื่ อ สารเพราะความรู ดั ง กล# า วจะมี ป ระโยชนในการพั ฒ นา
องคความรูในศาสตรดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หน#วยที่ 0320035

ตามความตองการของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ไปศึกษาในสาขา
ฟ>สิกส
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรที่ศึกษาวัตถุทองฟtา (อาทิ ดาวฤกษ ดาวเคราะห ดาวหาง)
รวมทั้งปรากฏการณทางธรรมชาติต#างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก ศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่
ของวัตถุทองฟtา ตลอดจนการกําเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320036
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาในสาขา
Multimedia technology (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation)
การสรางซอฟตแวร งานมัลติมีเดีย การพัฒนาเกมเชิงมัลติมีเดีย การออกแบบกราฟฟ>ก
ระบบงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย เชิงอุตสาหกรรม ระบบชาญฉลาดดานมัลติมีเดีย

หน#วยที่ 0320037
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม#ฟtาหลวง
Aviation Logistics
เนน Aviation Logistics/IT and Innovation for
Logistics Management/Agricultural Logistics and
Aviation Industry Development
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก สและโซ# อุ ป ทานในอุ ต สาหกรรมการบิ น
โดยเฉพาะอย#างยิ่งนวัตกรรมการบริหารจัดการในธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวของ อาทิ
อุตสาหกรรมการท#องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมเกษตรที่มีการใชบริการดานการ
ขนส#งทางอากาศเพิ่มขึ้นอย#างต#อเนื่อง ผูศึกษาจะไดเรียนรูเรื่องระบบและการวางแผน
เพื่อพัฒนาระบบและการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซ#อุปทาน ของธุรกิจ
การบิน ทั้งในดานการจัดการสนามบิน การจัดการ Air Cargo และความเชื่อมโยงดาน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

หน#วยที่ 0320038
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม#โจ
ไปศึกษาในสาขา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
เนน Nutraceutical and Functional Food
ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางดานการเตรียมสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สําหรับ
ใชเติมในอาหารเป7นตน และผลของสารประกอบดังกล#าวที่มีต#อร#างกาย การคงอยู#ของ
สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพในระหว# า งการแปรรู ป การเก็ บ รั ก ษา การวางจํ า หน# า ย
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เป7นตน
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320039
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยแม#โจ-แพร# เฉลิมพระเกียรติ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)
ระดับปริญญาตรี ศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิบัติการเฉพาะหน#วยทางชีวภาพ (Bioprocess Unit
Operation) โดยจะศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตรของไหล การถ#ายเทมวล การถ#ายความรอน
อุณหพลศาสตร การออกแบบหน#ว ยปฏิบัติ งานทางระบบการจ#ายของไหล ระบบป_‹ ม
ระบบและอุปกรณการขนถ#าย การกวนผสมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องกําเนิด
ไอน้ํ า การฆ# า เชื้ อและเครื่ องมื อฆ# า เชื้ อ หองเย็ น และการแช# แข็ ง เครื่ องทํ า ความเย็ น
ระบบการกรอง การหมุนเหวี่ยง การตกตะกอน การลดขนาด โฮโมจีไนเซชั่น การระเหย
การกลั่น การสกัด การละลายและการตกผลึก การดูดซับ การทําใหแหงดวยวิธีต#างๆ
ระดับ ปริญญาโท-เอก ศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมี (Biochemical Engineering) ศึกษา
ความสั ม พั น ธของหลั ก การทางวิ ศ วกรรมชี ว เคมี กั บ เซลล การศึ ก ษาชี ว พลั ง งาน
แบบจํ าลองทางคณิ ต ศาสตรที่ ส ามารถอธิ บายกระบวนการเปลี่ย นแปลงทางชี วภาพ
ปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลลและเอนไซม ซึ่งไดแก# จลนพลศาสตรของการเพาะเลี้ยง
และการตายของเซลล จลนพลศาสตรของเอนไซมและป_จจัยที่มีผลต#อการเจริญเติบโต
ของเซลล และการทํางานของเอนไซม ปฏิกิริยาแบบเนื้อผสม การตรึงเซลลและเอนไซม
ระบบและการออกแบบถังหมัก การกวนผสม และการใหอากาศในถังหมัก ระบบและ
การออกแบบการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หน#วยที่ 0320040
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ

ภาควิชาพืชศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ไปศึกษาในสาขา
Plant Production
เนน การใชขอมูลสรีรวิทยาพืชปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตดวยเทคโนโลยีชีวภาพและดิจิตอลยุโรป
ศึกษาเกี่ยวกับ สรีรวิทยาพืช/ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ/การจัดการดิน
น้ํา วัสดุปลูก หรือ media ชนิดต#างๆ เพื่อการผลิตพืชอย#างมีประสิทธิภาพ/การออกแบบ
ระบบการผลิตพืช โดยบูรณาการเทคโนโลยีใหม# การจัดการระบบการผลิตพืชในสภาวะเครียด
เคมีอินทรียของพืชและการตรวจวัดเชิงปริมาณ เพื่อออกแบบระบบการผลิต
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320041
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ไปศึกษาในสาขา
Sustainable Agriculture
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตแบบยั่งยืน การจัดการป_จจัยการผลิตทางการเกษตร
การจั ด การศั ต รูพืชแบบผสมผสาน การใชเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ
ทรัพยากรเกษตร และการถ#ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยั่งยืน สามารถบูรณาการองค
ความรูต#างๆ ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรเพื่อการเกษตรกรรม ความรูดังกล#าวนํามา
ประยุกตใชในการวางแผนในการใชทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตในเชิงระบบอย#าง
ยั่งยืน
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320042 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาฟ>สิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแก#น
ดาราศาสตรฟ>สิกส
เนน ฟ>สิกส/Astrophysics
ศึกษาเกี่ยวกับ ดาราศาสตรฟ>สิกส ซี่งอาจรวมถึงเอกภพวิทยา ที่สามารถทํางานวิจัยขั้นสูง
เลือกศึกษาไดทั้งภาคทฤษฎีหรือสังเกตการณ ซึ่งจะเป7นประโยชนต#อการเรียนการสอน
และการวิจัยในอนาคต

หน#วยที่ 0320043 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Sports Science
เนน Health Sciences and Sports Management
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการดูแลและการจัดการสุขภาพ โดยเอาความรูทางดานวิทยาศาสตร
การออกกําลังกายและการกีฬา มาประยุกตใชร#วมกับการจัดการท#องเที่ยว ใหกับกลุ#ม
บุคคลทั่ ว ไป กลุ# มนั กท# องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพและเชิ งกี ฬา เช# น เทนนิ ส กอลฟ เป7 น ตน
รวมทั้งศึกษาระบบการดูแลและดําเนินการจัดการแข#งขัน รูปแบบและประเภทของกีฬา
วิธีการและกลยุทธในการโฆษณาและประชาสัมพันธ หลักการบริหารและการจัดการ
ศูนยกีฬาและธุรกิจบริการที่เกี่ยวของทางการกีฬา การวิเคราะหทางการตลาด กลยุทธ
การแข#งขันทางการตลาด การบริหารจัดการทางดานบุคลากร การเงิน สิทธิประโยชน
กฎหมายกีฬาอาชีพ รวมทั้งโปรแกรมการตลาดดานกีฬา
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320044 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีชีวภาพ
เนน Bioprocess Technology/Bioprocess Engineering
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการทางชีวภาพ หรือวิศวกรรมกระบวนการที่เกี่ยวของ พื้นฐาน
การคํานวณดานวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ ทั้งก#อนและหลังกระบวนการผลิต
ชีวภาพ ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพกับจุลินทรีย การนําสมการ
คณิตศาสตรมาอธิบายระบบการทํางานของจุลินทรีย และศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และกระบวนการสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณฑทางอุ ต สาหกรรม การหมั ก
อาหาร ยา และอาหารเสริม โพลิเมอร และอื่นๆ จากวัสดุชีวภาพและการบําบัดของเสีย
การออกแบบถังหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑทางชีวภาพจากอุตสาหกรรมดวยเทคนิค
และเครื่องมือชนิดต#างๆ

หน#วยที่ 0320045 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีการอาหาร
(Food Science and FoodTechnology)
เนนMeat Science/Dairy Science
ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร ไดแก# เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ เทคโนโลยีนม
และผลิตภัณฑ ผูศึกษาจะไดเรียนรูวิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีเนื้อสัตวและ
ผลิ ต ภั ณฑขั้ น ตอนการแปรรู ป เนื้ อสั ต ว และวิ ทยาศาสตรนมและเทคโนโลยี น มและ
ผลิตภัณฑ การแปรรูป รวมทั้งการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการผลิตผลิตภัณฑ ความรู
ดังกล#า วจะมีป ระโยชนในการแปรรูปผลิต ภัณฑเนื้ อสัตว และนม สําหรับงานแปรรู ป
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320046 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาป_ตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีระบบราง
เนน การขับเคลื่อนรถไฟ (Railway stock)
ศึกษาเกี่ยวกับพลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ปฏิสัมพันธระหว#างรางและยานพาหนะ
แบบจําลองของยานพาหนะเคลื่อนที่บนราง และสมการเคลื่อนที่ ระบบการขับเคลื่อน
ระบบหยุดยานพาหนะเคลื่อนที่บนราง การลื่นไหลของลอ แรงเสียดทาน การสั่นสะเทือน
เสถียรภาพ การเลื่อนที่บนทางโคง แรงกระทําบนราง ความปลอดภัยของการตกราง
เช#น การป'นของบังใบลอ การคว่ําของตัวรถไฟ เป7นตน ซึ่งสาขาวิชาที่ศึกษาดังกล#าวเป7น
ประโยชนต#อการพัฒนากําลังคนระดับ ปฏิบัติการ ถ#ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ย วของกั บ
ระบบรางจากต# า งประเทศใหแก# บุ คลากรหรื อ บั ณฑิ ต รุ# น ใหม# และเป7 น ประโยชนต# อ
ประเทศชาติในอนาคต

หน#วยที่ 0320047 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน/ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ไปศึกษาในสาขา
ชีววิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับเนนผลิตนักวิจัยดานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ทั้งพืช
อาหารและพืชพลังงาน การเก็บรักษาและเพิ่มมูลค#าผลิตผล โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
การใชทรัพยากรอย#างคุมค#า ไดผลิตผลไดมาตรฐาน ปลอดภัยต#อผูผลิตและผูบริโภค
รวมถึ ง การผลิ ต ที่ ต อบสนองต# อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศทั้ งการศึ ก ษาดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใชในวิทยาการดานการผลิตพื ชไดอย#า ง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบดวย ดานการผลิ ต พั น ธุ พื ช /เมล็ ด พั น ธุ
เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุพืช การใชป_จจัยการผลิตเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการสรางความเข็มแข็งใหกับ
เกษตรกร
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320048 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิศวกรรมเครื่องกล
เนน พลังงาน
ศึกษาศาสตรเกี่ยวกับ วิศวกรรมเครื่องกล เนนพลังงานยุคใหม#และพลังงานทดแทน เช#น
เทคโนโลยีนิวเคลียร เทคโนโลยีไฮโดรเจน เทคโนโลยีสะอาด การจัดการพลังงานและ
ของเสีย การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการวัดการใชพลังงาน

หน#วยที่ 0320049 ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เนน ความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหและประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอม/เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม/การจัดการสิ่งแวดลอม/
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต#างๆ เช#น เทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการจัดการปtองกันและแกไขป_ญหาทางดาน
สิ่งแวดลอมอย#างเป7นระบบและยั่งยืน ผูศึกษาจะไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีต#างๆ เช#น
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
และนาโนเทคโนโลยี ในการปt อ งกั น และแกไขป_ ญ หาสิ่ งแวดลอมที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งความรู
ดังกล#าวจะมีประโยชนทั้งต#องานดานการจัดการของเสียและมลพิษในอุตสาหกรรมต#างๆ
ดานการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320050
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
เนน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
ศึกษาเกี่ยวกับ เคมีพอลิเมอรและเทคโนโลยียาง รวมทั้งสมบัติดานต#างๆ ของยางและ
พอลิเมอร ซึ่งมีความสําคัญต#อการขึ้นรูปหรือแปรรูปยางและพอลิเมอร การออกแบบ
ผลิตภัณฑและแม#พิมพสําหรับยางและพอลิเมอร สารเคมีต#างๆ ที่ใชในยางและพอลิเมอร
การควบคุมกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียของอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
รวมไปถึงนวัตกรรมต#างๆ ที่ เกี่ยวของกับยางและพอลิเมอร ผูเรียนจะไดเรียนรูตั้งแต#
วิทยาศาสตรของยางและพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปและเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต ผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร การควบคุมและการจัดการหลังกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร

หน#วยที่ 0320051
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยียานยนตและรถไฟฟtา
เนน อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม#
(Next-generation Automotive)
ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบเทคโนโลยียานยนต และระบบยานยนตไฟฟtา ระบบแบตเตอรี่
ระบบการประจุแบตเตอรี่ ระบบโครงข#ายพลังงานไฟฟtาอัจฉริยะ หน#วยควบคุมระบบ
Hybrid electric vehicle, Plug-in hybrid vehicle, Battery vehicle, Fuel cell electric
vehicle
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320052
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร/วิทยาการคอมพิวเตอร
เนน สถาป_ตยกรรมทํางานของ Big Data ดานเครือข#ายและ
การรักษาความปลอดภัย (Network Architecture,
Information Security Architecture)
ศึกษาเกี่ยวกับ สถาป_ตยกรรมทํางานของ Big Data ซึ่งประกอบดวย Cluster Design
hardware Architecture Network Architecture Storage Architecture Information
Security Architecture ซึ่งโดยการออกแบบสถาป_ตยกรรมดานเครือข#ายและมีการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี จะทํ าใหระบบทํ า งานไดอย# า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
ปลอดภัยของขอมูลเพื่อทําใหผูใชงานเกิดความเชื่อถือ

หน#วยที่ 0320053
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟtา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย
เนน หุ#นยนตทางการแพทย (Medical Robotics)
ศึกษาเกี่ยวกับการนําองคความรูทางดานวิชาการหุ#นยนตไดแก# เซนเซอร การคํานวณ
การสื่อสาร แอคทูเอเตอรและแหล#งกําเนิดพลังงาน มาประยุกตใชในการแกป_ญหาทาง
การแพทยในกลุ#มใดกลุ#มหนึ่งจาก 4 กลุ#มหลัก ไดแก# (1) กลุ#มการตรวจคัดกรอง การ
วิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษาและการผ# า ตั ด ตั ว อย# า งของหุ# น ยนตทางการแพทยในกลุ# มนี้ เช# น
หุ#นยนตช#วยในการผ#าตัด หุ#นยนตเสริมการรังสีวินิจฉัยและหุ#นยนตที่ช#วยในการคัดกรอง
แบบอั ต โนมั ติ เป7 น ตน (2) กลุ# มการทํ า กายภาพบํ า บั ด และการฟvw น ฟู ทางการแพทย
ตั ว อย# า งของหุ# น ยนตทางการแพทยในกลุ# มนี้ เช# น หุ# น ยนตเสริ ม สมรรถนะคนพิ การ
หุ#นยนตดานการกายภาพบําบัดฟvwนฟูและแขนขาเทียมอัจฉริยะ เป7นตน (3) กลุ#มบริการ
ทางการแพทยและการติดตามเฝtาระวัง ตัวอย#างของหุ#นยนตทางการแพทยในกลุ#มนี้ เช#น
หุ#นยนตตอนรับในโรงพยาบาล หุ#นยนตช#วยเคลื่อนยายผูปjวยและหุ#นยนตนําส#งยา เป7น
ตน และ (4) กลุ# มการใชงานที่บ าน ตั ว อย# างของหุ# น ยนตในกลุ#มนี้ เช#น หุ# น ยนตดู แล
ผูสูงอายุ เป7นตน
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กลุม# ที่ 2 (หน#วยที่ 0320036– 0320056)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข#งขัน จะตองกําลังศึกษาอยูใ# นสถานศึกษาที่อยูใ# นภาคเดียวกันกับ
หน#วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หน#วยที่ 0320054
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไปศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
เนน ระบบขนส#งทางทะเล
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกลเรือสมัยใหม# ผูเรียน
สามารถปฏิบัติงานในเรือสินคาเดินทะเลระหว#างประเทศ ในตําแหน#งนายประจําเรือได
อย#างมีคุณภาพ เป7นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับอนุสัญญาระหว#างประเทศ

หน#วยที่ 0320055
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไปศึกษาในสาขา
Data Science
ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อนําขอมูลจํานวนมากมาประมวลผล และศึกษาเกี่ยวกับ
สถิติขั้นสูงในการวิเคราะหขอมูล การพยากรณขอมูล หรือเหตุการณ การจําลองเหตุการณ
โดยใช Model ทางคณิตศาสตร

หน#วยที่ 0320056
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไปศึกษาในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย
เนน มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการสรางภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวหลายมิติ เครื่องมือเชิงสรางสรรคสําหรับสื่อดิจิทัล การออกแบบ
ฉากและตัวละคร การจําลองการเคลื่อนไหว มัลติมีเดียสําหรับงานอุตสาหกรรม และ
งานเฉพาะทางต#างๆ
----------------------------------------

