(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให$กระทรวงวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
ประจําป+ ๒๕๖๒ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร%
และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป* ๒๕๖๒ (ทุนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันพรอมทั้งกําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน ๘๕ หนวย รวม ๘๕ ทุน
รายละเอียดจํานวนทุน ในแตละหนวยตามเอกสารหมายเลข ๑ รายชื่อจังหวัดในแตละภาคตาม
เอกสารหมายเลข ๒ และเงื่อนไขการสมัครทุนกลุมที่ ๓ ตามเอกสารหมายเลข ๓
๒. ข$อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี กําหนด เป?นระยะเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลา
ที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใชทุนตามสัญญา
ที่ไดทําไวกับกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใช
เงินอีก ๒ เทา ของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเป?นเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผู$มีสิทธิสมัครสอบ
ผูมีสิทธิสมัครสอบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติร ะเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเวนในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผูสมัคร
มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป* ได
๓.๒ มีอายุไมเกิน ๒๐ ป* นับถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

-๒๓.๓ กําลังศึกษาอยูในป*สุดทายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวาเทียบเทา โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา
ไมต่ํากวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)
ผูสมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาไมเป?นไปตามหลักเกณฑ%
ที่กําหนดไว จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงวาเป?นผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียน
ที่กําหนดไว หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
๓.๔ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๕ ไมอยูในระหวางการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใชทุนใด ๆ
๓.๖ ผูสมัครสอบผูใดไมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ไมมีสิทธิเขาสอบหรือไดรับทุน
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูประสงค%จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดทางอินเทอร%เน็ตในเว็บไซต%ของสํา นัก งาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต%ของกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี
ที่ http://stscholar.nstda.or.th พรอมทั้งสามารถพิมพ%แบบฟอร%มที่ใชในการสมัครสอบไดในเว็บไซต%ดังกลาว
๔.๒ กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผู ประสงค% จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รไดตั้ ง แตวั น ที่ ๓ – ๒๔ กั น ยายน ๒๕๖๑
ทางอินเทอร%เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปTดเว็บไซต% http://scholar2.ocsc.go.th
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอร%มการชําระเงินผานเคาน%เตอร%ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ%ใบสมัครและแบบฟอร%มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน
๓ แผน หรือ หากไมมีเครื่องพิมพ%ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพ%ใบสมัครหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไป
พิมพ%ใบสมัคร หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณ%แลวได
๔.๒.๒ นํา แบบฟอร% มการชํ าระเงิ น ไปชํา ระเงิน เฉพาะที่เ คาน)เ ตอร) ธ นาคารกรุง ไทย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “คาธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแตวันที่ ๓ – ๒๕ กันยายน
๒๕๖๑
ภายในเวลาทํ า การของธนาคาร การรั บ สมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ) เมื่ อ ชํ า ระคาธรรมเนี ย ม
ในการสมัครสอบแล$ว
๔.๒.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ ๑๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอร%เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมฯ จะไมจายคืนให$ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-๓-

๔.๒.๔ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
๔.๒.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเป?นผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส% พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเป?นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
๔.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพ%จากอินเทอร%เน็ต ติดรูปถายหนาตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๑ ป* นับถึงวันปTดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๔.๓.๒ สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ผ านมาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด
๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย%
ประจําชั้น หรือผูอํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร%ม สนง. ก.พ. ๑)
๔.๓.๔ หนั ง สื อ รั บ รองที่ แ สดงวาผู สมั ค รไดเขารวมโครงการหรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู
ในสถานศึกษา อยางใดอยางหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข ๓ (เฉพาะผูสมัครกลุม ๓)
๔.๓.๕ สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางใด
อยางหนึ่ง จํานวน ๑ ชุด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหเขียนรับรอง “สําเนาถูกต$อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไวที่มุมดานขวาของเอกสารทุกฉบับ และใหบรรจุเอกสารดังกลาวในซองเอกสารขนาด A4 เขียน ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัวสอบไวที่หนาซอง
๔.๔ ในการสมั ครสอบ ผู สมั ครสอบตองตรวจสอบและรั บรองตนเองวามี คุ ณสมบั ติ ตรงตาม
ประกาศรับสมั ครสอบจริ ง รวมทั้ งกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถู กตองครบถวน ตรงตามความเป? นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
จะถือวาผูนั้นเป?นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔.๕ ในการสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนฯ ประจําป* ๒๕๖๒
๔.๕.๑ ผู$สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได$ไมเกิน ๒ ประเภททุน
๔.๕.๒ ในแตละประเภททุนผู$สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได$ประเภททุนละ ๑ หนวยทุน
๔.๖ ผูสมัครสอบไวแลว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหนวยที่สมัครสอบไวไมได หากผูสมัครสอบ
ระบุชื่อประเภททุนและหนวยทุนไมตรงกัน จะถือหนวยทุนเป?นสําคัญ
๔.๗ ผูสมัครสอบที่เป?นผูพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย หรือ
ทางการเคลื่ อ นไหวหรื อทางรางกาย ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย% ลงวัน ที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ%ความพิการ และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหในวันสอบตามที่แจงไวในใบสมัครสอบ และตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร

-๔๕. การแตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ
๕.๑ ก.พ. จะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๕.๒ คณะกรรมการดํา เนินการสอบแขงขั นและคัดเลื อกฯ จะแตงตั้ ง กรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กําหนด
ระเบี ยบและวิ ธี การสอบแขงขั น ตั ดสิ นป`ญหาเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติของผูสมั ครสอบและป` ญหาอื่ น ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในการ
ดําเนินการสอบแขงขันที่ไมขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผูไดรับทุนแทน
๕.๔ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน โดยใหประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการ
ที่ประธานมอบหมายเป?นผูประกาศใหผูสมัครทราบ
๖. การประกาศรายชื่อผู$สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต%ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
และเว็บไซต%ของกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th หัวข$อ การประกาศรายชื่อ
ผู$สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันตามเอกสารหมายเลข ๔
๘. เกณฑ)การตัดสิน
๘.๑ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะตองเขาสอบทุกวิชา
ในหนวยทุนที่สมัครสอบและเป?นผูสอบไดคะแนนขอเขียน ดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวาคาเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไมเกิน ๕ เทาตอ ๑ ทุน
ยกเวน ทุนหนวยใดมีจํานวน ๒ - ๔ ทุน ใหผูที่ไดคะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวน
ไมเกิน ๓ เทา ของจํานวนทุน
ในการสอบครั้ งนี้ คณะกรรมการจะตรวจขอสอบวิชาภาษาอั งกฤษของผู สมั ค รสอบ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดกอนแลวจึงตรวจขอสอบวิชาอื่น ๆ เฉพาะผูที่ไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
๘.๒ ผูสอบแขงขันไดในแตละหนวยจะตองไดคะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ
รับทุนไมต่ํากวารอยละ ๗๐

-๕๘.๓ ผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนขอเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
รวมกันสูงสุดมีสิทธิไดรับทุนกอนผูไดคะแนนรวมต่ํากวาลงมาตามลําดับ ถาผูสอบแขงขันไดไดคะแนนรวมเทากัน
ใหผูไดคะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน ถาไดคะแนนประเมินความ
เหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเทากัน ใหผูไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน ถาไดคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเทากันอีก ใหสัมภาษณ% (เฉพาะผูไดคะแนนรวมเทากัน) เป?นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผูไดคะแนน
สัมภาษณ%สูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน
๘.๔ ผูสอบแขงขันไดที่มีสิทธิไดรับทุนหลายประเภทจะไดรับทุนที่ไดเลือกไวเป?นลํา ดับกอน
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเมื่อมีสิทธิไดรับทุนประเภทใด หรือหนวยใดแลว จะถือวาสละสิทธิ
การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
๘.๕ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิไดรับทุนเทานั้น
๘.๖ ผู มี สิท ธิ ไดรั บทุ น รายใดไมมารายงานตั ว ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่สํ า นัก งาน ก.พ.
กําหนดจะถือวาสละสิทธิการรับทุน
๘.๗ ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการใหทุน หรือไมสามารถรับทุนได
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยูภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน จะพิจารณาใหผูที่สอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปของทุนหนวยนั้น และยังไมไดรับทุนใด
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป?นผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
๘.๘ กรณีทุนหนวยใดไมมีผูสมัคร หรือไมมีผูมีสิทธิไดรับทุน หรือมีผูมีสิท ธิไดรับ ทุนไมครบ
ตามจํานวน คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาใหผูสอบแขงขันไดจากทุนหนวยอื่น
หรือทุนอื่นเป?นผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๐. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ. ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ.
ในที่นี้ใหถือเป?นที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด
๑๑. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี กําหนด
ทั้งนี้ จะทําสัญญาได ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอม
ที่จะไปศึกษาตอตางประเทศได
๑๒. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว โดยจะไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและอุปกรณ%
การศึกษา คาคอมพิวเตอร% เป?นตน

-๖๑๓. การเพิกถอนการให$ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๓.๑ ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ.
๑๓.๒ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไมเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๓.๓ เป?นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ภาณุ สังขะวร
(นายภาณุ สังขะวร)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดของทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ
ประจําป% 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
---------------------------กลุ!มที่ 1 (หน!วยที่ 0320001-0320020)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน เป6นผูกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320001

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320002

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

กลุมวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว
กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร(บริการ
Biomedical Engineering
เนน Tissue Engineering
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเดนมาร(ก
ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐฟGนแลนด(
หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จํานวน 1 ทุน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร(แหงชาติ (องค(การมหาชน)
ฟGสิกส(ดาราศาสตร( (Astrophysics)
เนน Data Intensive Astronomy/
Computational Astrophysics and Cosmology
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 1 (หน!วยที่ 0320001-0320020)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน เป6นผูกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320003

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320004

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320005

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค(การมหาชน)
Adaptive Climate Change
เนน การบริหารจัดการน้าํ และสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมพรอม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Water Resource Management for Climate Change
Resilience)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร(แลนด(
หรือประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย
จํานวน 1 ทุน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร(
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
นโยบายวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เนน เศรษฐศาสตร(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Economics of Technology and Innovation)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสิงคโปร( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร(และรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Mechanical Engineering
เนน System Reliability and Risk Assessment
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน

3
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320007

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320008

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

ศูนย(พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหงชาติ
Bioinformatics
เนน Integrative Omic Technology for Agricultural
and Food Applications
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ศูนย(เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหงชาติ
Structural Ceramics
เนน Non-oxide สําหรับ Lightweight Materials
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
หรือสหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
ศูนย(นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหงชาติ
นาโนเทคโนโลยี
เนน การออกแบบวัสดุนาโนขั้นสูง
(Advanced Nanomaterials by Design)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320009

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320010

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320011

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม
คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
การบริหารและจัดการเทคโนโลยี
(Technology Management)
เนน นิเวศวิทยาการฟopนฟู/ การฟopนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/
การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด(
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาฟGสิกส( คณะวิทยาศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ฟGสิกส(
เนน Quantum Computing
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สาธารณรัฐสิงคโปร( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โภชนาการ/ โภชนศาสตร(
เนน การกําหนดอาหารที่เหมาะสมตอกลุมคนตางๆ
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ทุน

5
กลุ!มที่ 1 (หน!วยที่ 0320001-0320020)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน เป6นผูกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320012

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320013

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320014

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

คณะวิทยาศาสตร(และสังคมศาสตร(
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม
เนน Chemical Biology (เคมีประยุกต()/
Bioinformatics (ชีวสารสนเทศศาสตร()
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุCน สาธารณรัฐสิงคโปร( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(และคอมพิวเตอร(
เนน Advanced Analytics
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุCน เครือรัฐออสเตรเลีย
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร
หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร(และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Technology Management (การจัดการเทคโนโลยี)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ทุน

6
กลุ!มที่ 1 (หน!วยที่ 0320001-0320020)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน เป6นผูกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320015

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320016

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320017

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอากาศยาน
เนน การผลิตชิ้นสวนอากาศยาน
ตรี-โท-เอก
ณ สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
เนน Green Manufacturing Process
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในทวีปยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาการทองเที่ยว
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร(
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เนน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือสหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 1 (หน!วยที่ 0320001-0320020)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน เป6นผูกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาภูมิภาคใดก็ได
หนวยที่ 0320018

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320019

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320020

ตามความตองการของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/การผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมเครี่องกล/ วิศวกรรมการผลิต
เนน วิศวกรรมการผลิต/ โครงสรางน้ําหนักเบาในยานยนต(
และอากาศยาน
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี หรือญี่ปุCน
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟvา คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมไฟฟvา (Electrical Engineering)
เนน อุตสาหกรรมยานยนต(สมัยใหม
(Next-generation Automotive)/ Energy Storage/
Electric Vehicle/ Fuel Cell Electric Vehicle
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในทวีปยุโรป
จํานวน 1 ทุน

สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนลีแหงชาติ
ไปศึกษาในสาขา/ ระดับปริญญา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร(/ วิศวกรรมศาสตร(
และปริญญาโท สาขากฎหมาย
และปริญญาโท สาขา Technology Management
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
หรือประเทศในทวีปยุโรป
จํานวน 1 ทุน

8
กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320021
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320022
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320023
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและคอมพิวเตอร( คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร( หรือวิศวกรรมไฟฟvา
เนน Artificial Intelligence
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ(สาธารรัฐเยอรมนี
หรือสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาการทองเที่ยว คณะการจัดการและสารสนเทศศาสตร(
มหาวิทยาลัยพะเยา
การทองเที่ยว
เนน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ/ การจัดการ/การ
ทองเที่ยว/ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 1 ทุน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร(
มหาวิทยาลัยแมโจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนน การบริหารและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ
(Big data processing and management)/
วิทยาการขอมูล (Data Science)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด(
จํานวน 1 ทุน

9
กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320024
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320025
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320026
(ภาคเหนือ)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร(เครื่องสําอาง
สํานักวิชาวิทยาศาสตร(เครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมฟvาหลวง
Biotechnology
เนน Nano Pharmaceutical Science
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สมาพันธรัฐสวิส สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟvา คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
อุตสาหกรรมหุนยนต(เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)
เนน Humanoid Robot/ Haptics/ Human-robot interaction
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด( สาธารณรัฐสิงคโปร( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Medical Science/ Medical Biology
เนน Biomedical Science/ Laboratory Medicine/
Natural Products Chemistry
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320027
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320028
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320029
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร(และระบบอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร(และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ(
วิศวกรรมหุนยนต(/ วิศวกรรมอัตโนมัติ
เนน การพัฒนาหุนยนต(/ การพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิต
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี หรือญี่ปุCน
จํานวน 1 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Robotic and Automation
เนน Machine Learning Controled Robot
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(และคอมพิวเตอร(
เนน เทคโนโลยีรหัสลับ (Cryptographic Technologies/
Cybersecurity)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320030
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320031
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320032
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาการคอมพิวเตอร(/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร(
เนน Software Engineering/ Internet of Things/
Robots/ Computer Networks
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐสิงคโปร(
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟvาและอิเล็กทรอนิกส(
คณะวิศวกรรมศาสตร( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิศวกรรมไฟฟvา
เนน หุนยนต(เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร(และ สถาป}ตยกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วิศวกรรมขนสง / วิศวกรรมโลจิสติกส(
เนน Transportation Systems
ตรี-โท-เอก
ณ สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320033
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320034
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320035
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร(
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย(
วิทยาการคอมพิวเตอร( / เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนน การประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data Processing and
Management)/ ป}ญญาประดิษฐ( (Artificial Intelligence)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เคมี
เนน Chemical Biology
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
หรือสหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร(
คณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมเกษตร
เนน เครื่องจักรกลการเกษตร
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณัฐสิงคโปร( ญี่ปุCน
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320036
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320037
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320038
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Energy Engineering Management
เนน Innovative Renewable Energy Technology/
New Resource Power Generator/
Energy Production and Management/
Energy Consumption for Building and Vehicle
ตรี-โท-เอก
ณ สหราชอาณาจักร สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร(ประยุกต( คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
เนน วิศวกรรมอาหาร
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สาธารณรัฐประชาชนจีน นิวซีแลนด( เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐสิงค(โปร( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
เนน Food Processing
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320039
ตามความตองการของ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320040
(ภาคใต)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320041
(ภาคใต)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร(สิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาศาสตร(สิ่งแวดลอม
เนน ชีวสถิติ (นิเวศวิทยา)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส( คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส(
เนน Robotics/ Assistive Devices
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย(ศาสตร(
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร(
Bioinformatics (ชีวสารสนเทศศาสตร()
เนน วิทยาศาสตร(การแพทย(
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320042
(ภาคใต)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320043
(ภาคใต)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320044
(ภาคใต)

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

ภาควิชาสัตววิทยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(
Biochemical Science and Technology in Animal Production
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด(
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Big Data Processing and Management
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุCน สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร(และอุตสาหกรรมดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร(และอุตสาหกรรมดิจิทัล
เนน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร(/ อุตสาหกรรมดิจิทัล/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย
ตรี-โท-เอก
ณ ญี่ปุCน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 2 (หน!วยที่ 0320021– 0320045)
: ผูมีสิทธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่อยู!ในภาคเดียวกันกับ
หน!วยงานที่ไดรับการจัดสรรทุน
หนวยที่ 0320045
(ภาคใต)

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
เนน ระบบขนสงทางทะเล
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุCน สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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กลุ!มที่ 3 (หน!วยที่ 0320046-0320085)
: ผูมีสทิ ธิสมัครสอบแข!งขัน จะตองเป6นผูกําลังศึกษาอยู!ในสถานศึกษาที่ผ!านการบ!มเพาะและเสริมสราง
ศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนวยที่ 0320046

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320047

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320048

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร(แหงชาติ (องค(การมหาชน)
ดาราศาสตร(
เนน Optics/ Instrumentation
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร(
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
วิทยาศาสตร(ขอมูล (Data Science)
เนน การบริหารจัดการขอมูลดัชนีชี้วัดดานวิทยาศาสตร(
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสิงคโปร( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร(และรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Civil Engineering
เนน Quality Assurance and Construction Management
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320049

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320050

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320051

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

ศูนย(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(และคอมพิวเตอร(แหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหงชาติ
Data Science/ Data Engineering
เนน Big Data Analytics/ Data Engineering/
High Performance Computing
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร(และระบบอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร(และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ(
วิศวกรรมคอมพิวเตอร(/ วิศวกรรมหุนยนต(/
วิศวกรรมไฟฟvาและวิทยาการคอมพิวเตอร(
เนน การประยุกต(ใชป}ญญาประดิษฐ(กับหุนยนต(/
การพัฒนาหุนยนต(
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี หรือญี่ปุCน
จํานวน 1 ทุน
คณะสาธารณสุขศาสตร(
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
อนามัยชุมชน
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320052

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชีวสารสนเทศศาสตร( (bioinformatics)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน

หนวยที่ 0320053

ตามความตองการของ

สาขาวิชาคณิตศาสตร(และสถิติ คณะวิทยาศาสตร(
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณิตศาสตร(
เนน คณิตศาสตร(บริสุทธิ์/ คณิตศาสตร(ประยุกต(
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมัน ญี่ปุCน เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320054

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

คณะวิทยาศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Computational Biology
เนน Single Cell Technology
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320055

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320056

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320057

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมชีวเคมี
เนน เทคโนโลยีชีวเคมีสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ/ เคมีชีวภาพ/
วัสดุชีวภาพ
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(และคอมพิวเตอร(
เนน Advanced Analytics/ Artificial Intelligence/
Big Data Processing/ Big Data Management/
Business Intelligence/ Cognitive Computing/
Computational Finance/ Social Analytics
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร(
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร(
Synthetic Biology
เนน การศึกษาและทําวิทยานิพนธ(ดานวิทยาศาสตร(การแพทย(
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320059

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320060

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร( มหาวิทยาลัยบูรพา
เภสัชเคมี
เนน Medical Chemistry/ Medicine Synthesis
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุCน เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
Artificial Intelligence (AI)
เนน AI in Healthcare/ AI in Climate
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุCน หรือสาธารณรัฐสิงคโปร(
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนน Internet of Things/ Artificial Intelligence/ Big Data
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุCน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320062

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320063

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320064

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมี (นาโนเทคโนโลยี)
เนน Integrated Nanodevices and Integrated
Nanobiosystems
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือญี่ปุCน
จํานวน 1 ทุน
มหาวิทยาลัยแมโจ
วิศวกรรมดานการประมง
เนน วิศวกรรมดานการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ํา
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ทุน
สํานักวิชาแพทยศาสตร( มหาวิทยาลัยแมฟvาหลวง
Robotics/ Assistive Devices
เนน Human-Robot Interaction
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
จํานวน 1 ทุน
ภาควิชาคณิตศาสตร( คณะวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติศาสตร(
เนน ชีวสถิติ (Biostatistics)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

คณะสัตวศาสตร(และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Technology management
เนน Technology Management in Agricultural Sector
ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด(
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

หนวยที่ 0320066

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320067

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีอาหาร
เนน การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ(อาหารเพื่อสุขภาพ/
โภชนเภสัชภัณฑ( (Functional or Nutraceutical Food
Products)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด(
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Pharmaceutical Chemistry/ Pharmaceutical
Engineering/ Industrial Pharmacy
เนน Drug Discovery/ Bioequivalence/
Drug Manufacturing and Quality Management/
Manufacturing of Biopolymers
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร(
หรือประเทศในทวีปยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320069

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320070

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต(และป}ญญาประดิษฐ( คณะวิศวกรรมศาสตร(
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
Electrical and Computer Engineering
เนน Robotics and Artificial Intelligence (AI)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หรือสหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(
คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คอมพิวเตอร(
เนน การประมวลผลขอมูลขนาดใหญรวมถึงการประมวลผล
ภาพและสื่อดิจิทัล
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร( คณะสัตวแพทยศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชีวสารสนเทศศาสตร( (Bioinformatics)
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุCน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หรือสหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320072

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320073

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมการบิน
เนน การจัดการการบินและเทคโนโลยีการบิน
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด(
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร( คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร
Data Science
เนน Big Data Processing and Management
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร(
วิศวกรรมหุนยนต(
เนน การออกแบบระบบควบคุมหุนยนต(สําหรับการจัดการหอกลั่น
ทางดาน Co bot, Do bot
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320074

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320075

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320076

ตามความตองการของ

ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีบูรณาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วิศวกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ/ วิศวกรรมเคมีชีวภาพ/ วิศวกรรมเคมี
ตรี-โท-เอก
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
สมาพันธรัฐสวิส หรือญี่ปุCน
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาการแพย(แผนไทย คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การแพทย(แผนไทย
เนน นวดไทย/ เภสัชกรรมไทย/ เวชกรรมไทย/ ผดุงครรภ(ไทย
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรเนเธอร(แลนด( เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุCน หรือสาธารณรัฐอินเดีย
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟvา
คณะวิศวกรรมศาสตร(และสถาป}ตยกรรมศาสตร(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วิศวกรรมกําลัง/ วิศวกรรมสื่อสาร
เนน ระบบไฟฟvาแรงสุง/ ระบบอาณัติสัญญาณ
ตรี-โท-เอก
ณ สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือกลุมประเทสในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320077

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320078

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320079

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร(
คณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมพลังงาน
เนน พลังงานทดแทน
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร( ญี่ปุCน
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต(แวร( คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมซอฟต(แวร(/ วิทยาการคอมพิวเตอร(/
วิศวกรรมคอมพิวเตอร(/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนน กระบวนการผลิตซอฟต(แวร(/ การประกันคุณภาพซอฟต(แวร(
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เคมี
เนน พอลิเมอร(ชีวภาพและกระบวนการผลิตชิ้นสวนจาก
พอลิเมอร(ชีวภาพ
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณัฐฝรั่งเศส
สหพันธ(สาธารณรัฐเยอรมนี หรือราชอาณาจักรเบลเยียม
จํานวน 1 ทุน
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ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320081

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320082

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร( คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พืชศาสตร(/ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร/ พันธุวิศวกรรมพืช
เนน Molecular Breeding/ Plant Engineering
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด( ญี่ปุCน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาสถิติประยุกต( คณะวิทยาศาสตร(
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย(
สถิติประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง/ สถิติอุตสาหกรรม
การวิจัยการดําเนินงานและระบบโลจิสติกส(/
การวิเคราะห(ธุรกิจและการวิจยั
เนน การนําความรูทางสถิติมาประยุกต(ใชในการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการดําเนินงานขององค(กร
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Information Technology
เนน Information Technology/ Information Systems/
Information and Security / Data Science
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธาณรัฐประชาชนจีน
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
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หนวยที่ 0320083

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320084

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา

ระดับปริญญา

หนวยที่ 0320085

ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขา
ระดับปริญญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Data Science/ Computer Science/ Information Technology
เนน การเขียนโปรแกรม/ การพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดใหญ/
ป}ญญาประดิษฐ(
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธาณรัฐประชาชนจีน
นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
เนน การพาณิชย(อิเล็กทรอนิกส( (e-commerce)/
Mobile Learning
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธาณรัฐประชาชนจีน
นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เนน พันธุวิศวกรรม
ตรี-โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุCน
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธาณรัฐประชาชนจีน
นิวซีแลนด( หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน 1 ทุน

เอกสารหมายเลข 2

รายชือ่ จังหวัดในแตละภาค
ภาคกลาง
(๒๗ จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ+ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห+บุรี อางทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก0ว สระบุรี

ภาคเหนือ
(16 จังหวัด)

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค+ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ+ สุโขทัย อุตรดิตถ+
เชียงราย เชียงใหม นาน แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(20 จังหวัด)
ภาคใต0
(14 จังหวัด)

ขอนแกน เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธุ+ นครพนม
มหาสารคาม ร0อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย+ ศรีสะเกษ สุรินทร+ ยโสธร บึงกาฬ
นราธิวาส ป>ตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
สุราษฎร+ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง

เอกสารหมายเลข ๓
เงื่อนไขการสมัครทุนกลุมที่ ๓
ผูสมัครจะตองเขารวมโครงการหรือกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๑. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตร+ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(๑๖ โรงเรียนทั่วประเทศ) หรือ
๒. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร+ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. หรือ
(๙ ศูนย+แมขาย ๒๐๗ โรงเรียนทั่วประเทศ)
๓. โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี หรือ
(โรงเรียนศูนย+ พสวท. ๑๐ แหงทั่วประเทศ)
๔. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (๑๒ โรงเรียนเครือขายทั่วประเทศ) หรือ
๕. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ+ หรือ
๖. โรงเรียนกําเนิดวิทย+

เอกสารหมายเลข ๔
หลักสูตรและวิธกี ารสอบแขงขัน
ทุนรัฐบาลทีจ่ ดั สรรให"กระทรวงวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีฯ ประจําป* 25๖๒
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. สอบข"อเขียน วิชาทีส่ อบ มี 4 วิชา ดังนี้
วิชาทีส่ อบ
1. ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสอบ

คะแนน

เวลาทําตอบ

- Structure, Vocabulary and Reading Comprehension

100

3 ชั่วโมง

- เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู"ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
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)
- ทดสอบความสามารถในการใช"ภาษาไทย ตลอดจน
ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด และเขียน
ตามหัวข"อที่กําหนด
(40 คะแนน)

100

3 ชั่วโมง

- เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู"ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
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 ชั่วโมง

2. สังคมศึกษา
และภาษาไทย
- สังคมศึกษา
(ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

- ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร$

-2วิชาทีส่ อบ
หลักสูตรการสอบ
4. วิทยาศาสตร$ - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู"ชั้นมัธยมศึกษาป*ที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
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)

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

2. การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จากประวัติส วนตัว ประวัติก ารศึก ษาของผู"ส มัค ร
รวมทั้ง ความเหมาะสมในด"านตาง ๆ ที่จําเป`นสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่กําหนด เชน พื้นความรู"ที่จําเป`นสําหรับการไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ความตั้ งใจจริ ง ทั ศนคติ ต อการรั บทุ นไปศึ กษาตอตางประเทศ และการกลั บมาปฏิ บั ติ งานในหนวยงานที่ กํ าหนด
ประสบการณ$ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ$ การปรับตัวเข"ากับสังคมและสิ่งแวดล"อม เชาวน$ปbญญาและบุคลิกภาพอยาง
อื่น เป`นต"น โดยวิธีการสัมภาษณ$ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด"วยวิธีการตาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment
Centers)
----------------

