
 

(สำเนา) 
  

 

ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจดัสรร฿หຌกระทรวง 

การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยละนวตักรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั 

ประจำป 256๑  (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) 
 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม  
หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 256๑ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551  
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน  ๓๐  หนวย   รวม  ๓๐  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 2.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 
  โ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง กรม 
หรือหนวยงานของรัฐ ทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมกำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 
2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  โ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌทำเวຌกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌว
ทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 

 

 3.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  3.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    3.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
    3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก 
      (1)  ป็นผูຌที ไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌวตกรณี ละมื ไอสำรใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ 
ลຌวตกรณีชนกัน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถงึวันปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 25๒๐ี หรือ 
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      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน
ลຌวตกรณี ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึง 

วันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 25๒๐ี 
    3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมี  
ผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, 
B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 40 ป  
นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี 
  ใ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 3.1.2 หรือขຌอ 3.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 

จากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌ มีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียด 

ตามอกสารนบทຌาย แี หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  3.3  สำหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
   3.4 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ   
    3.5  ผู ຌสมัครสอบที ไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ตຌองป็นผู ຌซึ ไง 

หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี วຌนตกรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบ 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

  3.6  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน 
ทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว   
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสทิธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
    3.7  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอน
เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  3.8 ผูຌสมัครสอบตຌองเมป็นนักศึกษา฿นระดับปริญญาอก฿นประทศ ละถຌาผูຌสมัครสอบ
ป็นนักศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นประทศ ละเดຌริไมทำวิทยานิพนธ์เปลຌว หากป็นผูຌเดຌรับทุนตຌองทำวิทยานิพนธ์     
฿หຌสรใจกอน จึงจะสามารถดินทางเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศเดຌ 
  3.9 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  3.10 สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌ ขຌาสอบขงขัน 

พืไอรับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
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 4.   การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผู ຌป ร ะส งค ์จ ะ ส ม ัค รส อ บ  ด ูร า ยล ะ อีย ด เด ຌที ไ วใบเซต์ของสำนักงาน ก .พ . ทีไ  
http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบ
จากวใบเซต์ดังกลาว 
  ไ.โ  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ไ.โ.แ ผู ຌป ร ะส งค ์จ ะส ม ัค รส อบ  สมัครเดຌตัๅ งต วันทีไ  ํ – โ๔ ธันวาคม โ5ๆ๐ 

ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 

ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมลูกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล 

ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ 
     4.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ตัๅ งตวันทีไ  ํ – โ๕ ธันวาคม โ5ๆ๐ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบู รณ์  
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     4.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
     4.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
     4.2.5 ผูຌสมคัรสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     4.2.6 การสมัครสอบตามขั ๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผู ຌสมัครสอบป็นผู ຌลงลายมือชื ไอ  
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
ละที ไกຌเขพิ ไมติม ดังนั ๅน หากผู ຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจ 

ตอจຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
  4.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
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     (2) สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
พรຌอมทัๅงสำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 
     (3)   สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท สำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก 
     ิไี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน 

     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน  
ตຌองเดຌรับอนญุาตภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี 
     (6)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
     ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบตຌอง upload ฿บสมัครทีไมีลขประจำตัวสอบ ละอกสาร หลักฐาน 

การสมัครสอบ ขຌอ ๐.ใ ป็นเฟล์รูปบบ PDF ลง฿นระบบรับสมัครทีไ http://scholar.ocsc.go.th ภาย฿นดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆ๑ 

       4.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 4.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือก
สมัครเดຌ 1 หนวยทุน  
   4.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   4.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   4.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ 
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 5. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  5.1  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล 

ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความ
ตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

   5.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
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    5.3   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไ
สอบ กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  
    5.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัคร
สอบขงขัน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  6.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ  ๎ํ มกราคม โ5ๆ๑ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th  
ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ  http://stscholar.nstda.or.th  
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 7.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      7.1  ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension   
     7.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ       
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     7.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา 

ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม  
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือ ดยการพิจารณาประมิน 

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
 

   7.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    7.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    7.2.2  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    7.2.3  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌคะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 7.2.1 ละ 7.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ 
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน วຌนตทุนหนวย฿ดมีจำนวน โ-ไ ทุน จะรียง
คะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกนิ ใ ทาของจำนวนทุน  
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   7.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขนัเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

   7.๐  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน  
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   7.๑  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ่การรับทุนอืไนทีไหลืออยูทัๅงหมด 

   7.๒  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  7.๓ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน 

  7.๔  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๖ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนิน
สอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด 

฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   

  7.๕  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 8.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 10. การทำสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
ละนวัตกรรมกำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ 
ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
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 11. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน ละคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสารครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจาย
ตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์การศึกษา คาคอมพิวตอร์ 
ป็นตຌน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว  
 

 12. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
 

 13. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ 
 

 14. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณ฿ีดกรณหีนึไง ดังนีๅ 
  14.ํ   กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน เมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256๐ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณ ี

  14.๎   กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด 
หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ 3.5 หรือ 3.6 หรือ 3.7 

  14.๏ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  14.๐   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอหนึไงขຌอ฿ด ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)   
หรอืตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ  
        (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา) 
  14.๑ เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  14.๒  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

   14.๓  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
ละ/หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมกำหนด 

  14.๔  ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสยี หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

      14.๕   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
       
  
   

   
 



  
- ๔ - 

 

 ๑๕. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 

  ํ๑.ํ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมนิความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
ฯ ขຌาสูคลังกำลังคนคุณภาพป็นวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ทัๅ งนีๅ ตຌองเดຌคะนนการ
ประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวยทุน฿ด 
  ํ๑.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน
นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๑.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๑.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอเดຌรับ 

ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ํ๑.๐ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทนทุนวางสำหรับทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎5   พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๐ 
 

      (ลงชืไอ)           ชุติมา  หาญผชิญ 
ระสิทธิ่ศิริวงศ์ 

(นางชุติมา  หาญผชิญ) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏบิัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์แ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี 
 

ฟຂสิกส์ดาราศาสตร์ 
(Astrophysics) 

ทคนลยตีรวจจับสง/ 
ทคนลยีฟตนิกส์
สำหรับการวิจัยดารา
ศาสตร ์

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี       
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมฟตนิกส ์

    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์   
  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ  

    ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาทูอกี หรือ  
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี     
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์โ ฝຆายครืไองรงอนุภาค 
สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

ระบบ Electronics 

Devices/ Electronics 

Sensor/ อุปกรณ์  
ละหลงจายกำลัง 
(Power Devices/ 

Power Supplies) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี       
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาทูอกี หรือ  
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี     
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์ใ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
 

Plant Breeding Nutritional Genomic 

and Breeding 

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี       
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไม ี
    ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาทูอกี หรือ  
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี     
     ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์ไ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

 

Multiscale 
Modeling 

Intetrated 

Computational 

Materials 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี    
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา   
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมลหการ ทางวิศวกรรมวสัด ุ

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ หรือมีวุฒิ 
    การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์5 กลุมวิจัยนวัตกรรมพลังงาน 
ศูนย์ทคนลยีพลังงาน
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

 

Data Science/ 
Computer 
Science 

Data Analytic/ Data 

Science for Energy 

Management 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมพลังงาน ทางทคนลยีสารสนทศ  สาขาวิชา 
    คอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางทคนลย ี
    สารสนทศ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลย ี
    สารสนทศ หรือสาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถติิ ทางสถิต ิ
    ประยุกต์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะ 
    ศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี หรอื 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เเ6 ทีมวิจัยนานสารสนทศ 

ละปัญญาประดิษฐ์ 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Nanotechnology Nanoinformatics/ 

Artificial 

Intelligence/ Data 

Analysis and 

Robotics 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์   
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิทางคณิตศาสตร์ ทางสถติิ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์7 ภาควิชาทคนลย ี

ละการจัดการสิไงวดลຌอม 
คณะสิไงวดลຌอม 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
 

การบริหารละการ
จัดการทคนลยี 
(Technology 
Management) 
 

ทคนลย ี

ละการจัดการ
สิไงวดลຌอม 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ  
    ทางการจัดการสิไงวดลຌอม  ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม   
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์8 ภาควิชากีฎวิทยา  
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์ 
บางขน 
 

กีฎวิทยา กีฏวิทยาชุมชน ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี      
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางกีฎวิทยา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน  
    ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์9 สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

ละชีวสถิต ิ
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนกน 

Bioinformatics/ 

Epidemiology 

and Surveillance 

นวัตกรรมการฝງาระวัง
ละการสอบสวนรค 
(Innovation in 

Survellance and 

Investigation) 

ทูอก 
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวสถิติ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางวิทยาการระบาด ทางชีวสถิติ  
    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ   
    ทางชีวสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาทคนิคการพทย์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แเ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนกน 

วิศวกรรมรถเฟ
ความรใวสูง 

วิศวกรรมรถเฟ
ความรใวสูง/ 
ทคนลยี Magiev 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1.  กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา  
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล      
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แแ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะสัตวพยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุลชีววิทยา 
(Microbiology) 

เวรัสวิทยามลกลุ 
(Molecular Virology/ 

ระบาดวิทยามลกลุ 
(Molecular 

Epidemiology)/  

ชีวสารสนทศศาสตร์ 
(Bioinformatics)  

ของรคเวรสัอุบัติ฿หม 
ทีไสำคัญ (Important 

Emerging Viral 

Diseases) 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาสตัวพทยศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    ทางจุลชีววิทยา ทางอณูชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
    การพทย์ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาทคนิคการพทย์  
    ทางจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาพทยศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แโ หนวยปรสติวิทยา  
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
คณะสัตวพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์พืๅนฐาน 
(ชีววิทยาี 

ชีววิทยาของมลง 
หรือหใบพาหะนำรค
ละชืๅอทีไนำรค 

ดยมลงหรือหใบ 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีววิทยา  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางชีววิทยา  
    สาขาวิชาสัตวพทยศาสตร์  สาขาวิชากษตรศาสตร ์
    ทางสัตวศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แใ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยีอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมกษตร 
ละชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีอาหาร 

Nutraceuticals; 

Functional 

Component in 

Food/ Future Food 

for Aging Society 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางทคนลยีอาหาร 
    ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร ทางอุตสาหกรรมกษตร  
    สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แไ หลักสตูรทคนลยี
ครืไองสำอางละผลิตภัณฑ์
สรมิอาหาร   
คณะอุตสาหกรรมกษตร 
ละชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

Nanotechnology 

in Chemistry 

Dietary 

Supplements 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสำอาง  
    ทางภสัชวิทยาละวิทยาศาสตร์ชีวมลกุล 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสำอาง 
    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสำอาง 
    สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางทคนลยีอาหาร  
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ ทางภสัชศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ชีวมลกุล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แ5 สาขาวิชาวิศวกรรม 

มคคาทรอนิกส ์  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิศวกรรมมคคา
ทรอนิกส ์

หุนยนต ์

พืไออุตสาหกรรม 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ6 ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละคอมพิวตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

 อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ็ ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 

ละหุนยนต ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

วิศวกรรมหุนยนต์ 
ละระบบอัตนมัต ิ

วิทยาการหุนยนต/์ 
ระบบควบคมุอัตนมตั ิ

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมหุนยนต์  
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมเฟฟງาควบคุม  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล  หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา 3.50 หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ่ ภาควิชาทคนลยีภสัชกรรม 
คณะภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยันรศวร 

ทคนลยีภสัช
กรรม 

พัฒนายาชีววัตถุ วัคซีน ทูอก 

 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์  หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแ้ สาขาลจิสติกส์ละดิจิทัล 
ซัพพลายชน 
คณะลจสิติกส์ละดิจิทลั 
ซัพพลายชน 
มหาวิทยาลยันรศวร 

การบริหารละการ
จัดการทคนลย ี

(Administration 

and Technology 

Management) 

การจัดการลจิสติกส์
ละดิจิทัชซัพพลายชน 

(Logistics and Digital 

Supply Chain 

Management)  

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี  
    แ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมลจสิติกส์  
          ทางวิศวกรรมขนสง ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
          ทางวิศวกรรมยธา  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
          พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
     ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 
       ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ  
    แ.โ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
          พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
     ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไำกวา ใ.เเ หรือ 
       ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
     แ.ใ อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. 
๒๐ี  
โ. สำรใจการศกึษาระดบัปรญิญาท ิ ทนุพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอก  ี
   โ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมลจิสติกส์  
          ทางวิศวกรรมขนสง ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
          ทางวิศวกรรมยธา  ทางวิศวกรรมการจัดการละลจิสติกส์   
          สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน พียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿น สาขาวิชาทีไกำหนด 
   โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ  
         หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
โ.ใ อายเุมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เโเ ภาควิชาคมี   
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
 

คม ี คมีอินทรีย ์ ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี ทางคมีอินทรีย์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาทูอกี หรือ คะนน 
    ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ  หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เโแ ภาควิชาสถิติ   
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถิติ (Statistics)/ 

วิทยาการขຌอมูล 
(Data Science) 

Advanced 

Analytics/  

Business Intelligence/ 

Social Analytics/ 

Retrieval for Big 

Data 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์   
    ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    ทางทคนลยีสารสนทศ  หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เโโ ภาควิชาวิทยาการ 
ละวิศวกรรมวสัด ุ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ละทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปຂตรคมีละวัสดุ
พอลิมอร ์

คมีละทคนลยยีาง ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางทคนลยีพอลิมอร์  
    ทางทคนลยียาง ทางปຂตรคมีละวสัดุพอลิมอร์   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์023 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารละ
ธุรกิจ 
คณะทคนลยีละนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์การกษตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิรฒ 

การออกบบ
นวัตกรรมการ
บริการ 

Design Innovation/ 

Service Design 

Innovation/ Design 

Delivery and Value/ 

Social Innovation 

ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร 
    ทางพัฒนาผลิตภณัฑ์  หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์024 ภาควิชาทคนลยีภสัชกรรม   
คณะภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิรฒ 

ทคนลยีชีวภาพ/
พันธุวิศวกรรม 

ยา/ วัคซีน ทูอก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ5 สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ชีววิทยา 
 

พันธุศาสตร/์  
สรีรวิทยาของพืช 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์ 
    ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ทางชีววิทยา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ  
    ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ6 กลุมวิชาภสัชคม ี

ละทคนลยีภสัชกรรม 
คณะภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

Nanotechnology Integrated 

Nanodevices and 

Integrated 

Nanobiosystems, 

Nanobiology, 

Emerging 

Nanosciences and 

Technology : 

Pharmaceutical 

Nanotechnology, 

Biomedical 

Engineering/ 

Delivery, Molecular 

Targeting and 

Systematic 

Nanodelivery, 

Pharmaceutical 

Drug Delivery 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอก  ี
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ็ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล
ละอุตสาหการ  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลกรุงทพ 

วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
 

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐสิงคปร ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี     
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ ทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ่ ภาควิชาคณติศาสตร ์
ละวิทยาการคอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลธัญบรุ ี

การวิคราะห ์

ละจัดการขຌอมลู
ขนาด฿หญ/ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
ทคนลยี
คอมพิวตอร ์

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางทคนลยีสารสนทศ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    ทางสถิติประยุกต์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลธัญบรุ ี
 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

การประมวลผลภาพ
ดิจิทัล 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี    
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒ ิ
    การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขา  
    วิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

เ๏๏์0ใเ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลพระนคร 
 

ทคนลยีชีวภาพ
ละสิไงวดลຌอม 

Synthetic Biology/ 

Systems Biology/ 

Bio-nanotechnology/ 

Molecular 

Biotechnology/ 

Medical 

Biotechnology/ 

Pharmaceutical 

Biotechnology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี    
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางคมี ทางชีวคมี 
    ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    ทางชีววิทยา ทางคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
    ทางชีวคมี ทางชีววิทยา ทางคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาภสัชศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
    ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใแ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลพระนคร 
 

ทคนลยีลหะ 

ละวัสด ุ
 

Computational 

Materials Science 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี     
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางฟຂสิกส์  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ 
    ทางวิศวกรรมพอลิมอร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือมีวุฒ ิ
    การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใโ สาขาวิชาวิศวกรรม 
มคคาทรอนิกส์   
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลรตันกสินทร ์

Smart Electronics 
Engineering 
 

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี     
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
    ทางวิศวกรรมหุนยนต์ละระบบอัตนมัติ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 
    ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใใ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลรตันกสินทร ์
 

Electrical and 
Electronic 
Engineering 
 

Electrical Vehicle 

Application 

ทูอก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใไ สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล 
หลักสตูรวิศวกรรมทคนลยี
ยานยนตส์มัย฿หม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลลຌานนา 
 

วิศวกรรมทคนลยี
ยานยนตส์มัย฿หม 
 

ยานยนตส์มัย฿หม อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ5 คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยีการกษตร 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลลຌานนา 
 

หุนยนต์฿นงานกษตร นวัตกรรมครืไองจักรกล
กษตร ระบบอัตนมัติ
ละการควบคุม 
ทคนลยีอัจฉรยิะ 

หรือการวิคราะห์ขຌอมูล 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี     
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
    ทางวิศวกรรมกษตร ทางครืไองจักรกลกษตร   
    สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ6 สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

วิศวกรรมเฟฟງา 
(Electrical 
Engineering) 

อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัย฿หม  
(Next-generation 

Automotive)/ 

Electric Vehicle 

Hydrogen/ Electric 

Vehicle Fuel Cell/ 

Electric Vehicle 

Charging 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ็ สาขาวิชานวัตกรรมการกษตร
ละการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

นวัตกรรมการกษตร 
ละการจัดการ 
 

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางทคนลยีการผลิตสัตว ์ 
    ทางสัตวศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ่ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
ทคนลยี
สารสนทศ/ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์
 

 อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์   
    ทางทคนลยีสารสนทศ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์039 สำนักวิชาพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมฟງาหลวง 
ิBME) 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
 

วิศวกรรมชีววัสด ุ ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมลหการ 
    ทางวิศวกรรมวัสดุละลหการ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไเ ภาควิชาฟຂสิกส์อตุสาหกรรม
ละอุปกรณ์การพทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ  
ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
(Biomedical 

Engineering) 

ระบบการพทย์
ทางเกล 
(Telemedicine) 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายเุมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ1 ทีมวิจัยการประมวลสญัญาณ
ชีวการพทย ์
ศูนย์ทคนลยีอำนวยความ
สะดวกละครืไองมือพทย์  
(A- MED) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(BME) 
 

Biomedical 

Engineering/ 

Electrical 

Engineering/ 

Computer 

Engineering/ 

Computer 

Science/ 

Data Science/ 

Mechanical 

Engineering/ 

Computational 

Science/ 

Cognitive Science/ 

Advanced 

Analytics/ 

Robotic or 

Assistive Devices/ 

Biostatistics 

Medical Device/ 

Medical Device 

Product Design/ 

Ergonomic Design/ 

Cognitive Decision 

Support/ Robotics/ 

Computational 

Science 

ทูอก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมชีวการพทย์   
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์  
    ทางวิศวกรรมหุนยนต์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไโ สาขาวิชากายภาพบำบดั 
คณะสหวชศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
(BME) 
 

วิศวกรรมฟื้นฟู  
ิRehabilitation 
Engineering) 
 

Orthotic and 

Prosthetic Devices 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1.  กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชากายภาพบำบัด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เไ3 กลุมวิจัยทคนลยีชีวภาพ
ระดับมลกุลทางการพทย ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(BME) 

Biomedical 
Engineering 
(Tissue/ 
Cell Engineering) 

Tissue/  

Cell Engineering for 

Drug Discovery/ 

Drug Delivery 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย ์
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพทยศาสตร์  
    สาขาวิชาทคนิคการพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
    ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไไ หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี
(BME) 
 

วิศวกรรมการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering)  

Biomechanics/ 

Tissue Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมวัสด ุ
    สาขาวิชาพทยศาสตร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ5 กลุมวิจัยวสัดุละอุปกรณ์
ฉพาะทางชีวภาพ 
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(BME) 

Computer 
Science and 
Engineering 
 

Medical Artificial 

Intelligence 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์   
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒ ิ
    การศึกษาอืไน ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ6 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา 
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 
(BME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
(Biomedical 

Engineering) 

ภสัชวิศวกรรม
ิPhamaceutical 

Engineering) 

อก สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

 

1 แ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี   
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด  
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ใ.5เ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ็ สาขาวิชาชีววชศาสตร ์
ละวิศวกรรมชีวการพทย ์
คณะพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
(BME) 

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
 

Nanomedicine/ 

Nanotechnology for 

Precision Medicine/ 

Advanced Drug 

Delivery System for 

Biologics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
สาธารณรัฐสิงคปร ์

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    ทางทคนลยีชีวภาพ ทางชีวคมี  สาขาวิชาพทยศาสตร์   
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ8 ทีมวิจัยความปลอดภยัระดับ 
นานดຌานสุขภาพ 

ละสิไงวดลຌอม 
กลุมวิจัยการวิคราะหร์ะดับ 
นานขัๅนสูงละความปลอดภยั 
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(BME) 

Nanotoxicology Risk Assessment of 

Nanomaterials/ In 

Silico Modelling/  

Nanoinformatics 

Models/            

Physiological-based 

Pharmacokinetic 

Modelling 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์049 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(BME) 
 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
(Biomedical 

Engineering) 

Biological Imaging ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์    
    ทางวิศวกรรมคมี  สาขาวิชาพทยศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษา 
    อืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05เ ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
(BME) 
 

Bioengineering/ 

Biomedical 

Engineering 

Implant 

Biomaterials/  

Cells or Tissue and 

Materials 

Interphase/ 

Biomaterials 

Processing/  

Tissue Production 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางวศิวกรรมคมี ทางวศิวกรรมวัสดุ ทางวัสดศุาสตร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์051 กลุมวิจัยทคนลยีชีวภาพ
ระดับมลกุลทางการพทย ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(BME) 
 

Biomedical 
Engineering 

Medicinal 

Chemistry and 

Pharmaceutical 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    ทางคมีอินทรีย์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05โ กลุมวิจัยวสัดุละอุปกรณ์
ฉพาะทางชีวภาพ 
ศูนย์ทคนลยีลหะ 

ละวัสดุหงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(BME) 
 

Advanced 
Manufacturing 
System 

Medical Additive 

Manufacturing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์053 สาขาวิชาวชศาสตร ์
ละวิศวกรรมชีวการพทย ์
คณะพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
(BME) 
 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
Medical 

Bioinformatics/ 

Machine Learning in 

Medical 

Bioinformatics/ 

Omics Technology/ 

System Biology   

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุຆน  
สาธารณรัฐสิงคปร ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
    ทางทคนลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    ทางทคนลยีชีวภาพ ทางชีวคมี  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    ทางชีวคมี  สาขาวิทยาศาสตรก์ารพทย์ ทางชีวคมี   
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวตอร์   
    สาขาวิชาพทยศาสตร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์054 ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีชีวภาพ  
(EECi) 
 

Crop Production 

and Modelling 

Greenhouse 

Production and 

Vertical Farming 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชากษตรศาสตร ์
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์055 ภาควิชาพืชสวน 
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
(EECi) 
 

Plant 

Conventional 

Breeding/ 

Plant Molecular 

Breeding 

High Value Tree 

Caffeinated Crops   

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์056 ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 
 

Mechanical 

Engineering 

Nondestructive 

Testing Technology 

ท สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05็ ศูนย์พันธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีชีวภาพ  
(EECi) 
 

Aquaculture 
Engineering 

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางการประมง   
    ทางวาริชศาสตร์ ทางสิไงวดลຌอม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    ทางวาริชศาสตร์ ทางสิไงวดลຌอม หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไม ี
    ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05่ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
(องค์การมหาชนี 
(EECi) 
 

ฟຂสิกส์/ 
วิศวกรรมศาสตร ์

Optics/  

Optical Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    ทางฟຂสิกส์  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ  
    ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์059 ภาควิชาพืชสวน  คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์ 
วิทยาขตกำพงสน 
(EECi) 
 

Postharvest 

Biology  

Postharvest 

Physiology and 

Biochemistry of 

Fruits and 

Vegetables/ 
Postharvest Loss 

Reduction of 

Horticultural Crop 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์  
    ทางพฤกษศาสตร์  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ   
    ทางพฤกษศาสตร์  ทางชีววิทยา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไม ี
    ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ60 ศูนย์วิจัยละพัฒนาทคนลยี
ระบบรางละการขนสง
สมัย฿หม 
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรมครืไองกล/
วิศวกรรมยานยนต/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Autonomous 

Vehicle 

ทูอก 

 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐกาหล ี

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมยานยนต์  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
    เมตไำกวานีๅ  
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์061 ภาควิชาพืชสวน 
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
(EECi) 
 

Postharvest 

Physiology 

ทคนลยีพืไอการพิไม
ประสิทธิภาพละรักษา
คุณภาพ ฿นกระบวน 
การหลังการกใบกีไยว
พืชสมุนเพร 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวคมี  
    ทางคมีอินทรีย์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์06โ ศูนย์ทคนลยีพืไอความมัไนคง
ของประทศละการประยุกต์
ชิงพาณิชย์ (NSD) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 
 

ทคนลยีพลังงาน อุปกรณ์กักกใบพลังงาน 
ิEnergy Storage) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

2 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไม ี
    ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์06ใ ภาควิชารคพืช 
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
วิทยาขตกำพงสน 
(EECi) 

รคพืชหลัง 
การกใบกีไยว 
ิPostharvest 

Disease)  

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางรคพืช ทางพืชสวน 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์06ไ ทีมวิจัยทคนลยีกษตรดิจิทัล 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 

Computer 

Science/ 

Computer 

Engineering 

Agricultural 

Informatics/ 

Predictive Analytics 

in Agriculture 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐกาหล ี

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์   
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 
    พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์065 กลุมวิจัยเออทีละระบบ
อัตนมัตสิำหรับงาน
อุตสาหกรรม 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม 

อุตสาหการ/ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร์  

ระบบ AI สำหรับการ
ผลิตบบอุตสาหกรรม 
4.0 ทีไนຌนเปทีไหุนยนต์
อัตนมัติ การสรຌาง
บบจำลอง การ
ชืไอมยงกระบวนการ
ผลิตทัๅงภาย฿นละ
ภายนอก ิVertical 
and Horizontal) การ
วิคราะห์ขຌอมูล
ระดับสูง พืไอ฿ชຌ
วิคราะห์การทำงาน
ละวางผนระบบเดຌ 
 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐกาหล ี

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์ ทางวิศวกรรมระบบควบคุม   
    ทางวิศวกรรมระบบครืไองมือวัด  หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไม ี
    ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์066 สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 
(EECi) 

Mechanical 

Engineering/ 

Control 

Engineering 

ศึกษาดຌาน Precision 

Engineering พืไอ
ออกบบละพัฒนา
ระบบชิงกล รวมถึง
ออกบบระบบควบคุม
สำหรับระบบชิงกล
ละระบบออตมชันทีไ
ตຌองการความมนยำ
สูง 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์067 ศูนย์วิจัยละพัฒนาทคนลยี
ระบบรางละการขนสง
สมัย฿หม 
ศูนย์ทคนลหะละวสัดุ
หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 

วิทยาศาสตร ์
การขຌอมูล 

Data Analytics/ 

Artificial 

Inelligence/ 

Machine Learning/ 

Deep Learning 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์06่ กลุมวิจัยเออทีละระบบ
อัตนมัตสิำหรับงาน
อุตสาหกรรม 

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 
 

Computer 

Science/ 

Computer 

Engineering/ 

Mechanical 

Engineering/ 

Electrical 

Engineering 

IoT Security ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐกาหล ี

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒ ิ
    การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขา  
    วิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์069 กลุมวิจัยเออทีละระบบ
อัตนมัตสิำหรับงาน
อุตสาหกรรม 

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
(EECi) 
 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

Geometric Deep 

Learning/ 3D Deep 

Learning 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็เ กลุมวิจัยการสืไอสารละ
ครือขาย 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิEECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์
วิศวกรรมเฟฟງา
สืไอสาร/ 
วิศวกรรม 
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

การประยุกต์฿ชຌขຌอมูล
ตำหนงระบบระบุ
ตำหนงภาย฿นอาคาร
หรือนอกอาคาร 
ิIndoor and 

Outdoor Positioning 

System) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐกาหล ี
สหพันธรัฐรสัซยี 
สาธารณรัฐอินดีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ 
    พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็1 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวตอร ์
สำนักวิชาคอมพิวตอร ์
ละทคนลยีสารสนทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชียงราย 

วิทยาการขຌอมูล  
(Data Science) 

Data Analysis/ 

Machine Learning 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็2 สาขาวิชากราฟຂกดเีซน ์
สำนักวิชาคอมพิวตอร ์
ละทคนลยีสารสนทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชียงราย 

ทคนลยีสืไอดิจิทัล 
(Digital Media 
Technology) 

ดิจิทัลมีดีย/ 
อนิมชัไน 

(Digital Media/  

Animation) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางคอมพิวตอร์กราฟຂกละอนิมชัไน 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็3 Mobility & Vehicle 
Technology Research 
Center (MOVE) 
สำนักวิจัยละบริการ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

วิศวกรรมครืไองกล บตตอรีไรงดันสูง
สำหรับยานยนตเ์ฟฟງา 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวัสดุศาสตร์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลย ีทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัละนวตักรรม 
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  2565 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

 

 

 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็4 Mobility & Vehicle 
Technology Research 
Center (MOVE) 
สำนักวิจัยละบริการ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

วิศวกรรมครืไองกล ระบบขับคลืไอน
อัตนมัตสิำหรับ 

ยานยนต ์

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุຆน  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
     ระดบัปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมยานยนต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาทูอกี   
    หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ใ.5เ หรือ    
    ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               
 

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

อกสารนบทຌาย ๎ 


