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1.4 เปาหมาย

บทที่ 1

เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดาน
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิ
ศวกรและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุน(Thai
การพัGovernment
ฒนาขีดความสามารถในการพึ
ตนเองof
Scholarships in the่งArea
Science and Technology)
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5
าเนินผงานตลอดโครงการ
1.1 ระยะเวลาดํ
หลักการและเหตุ
ล
ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนแนวทางที่
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
สําคัญและจําเปนอยางยิง่ เพื่อนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาสรางความ
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
มั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การสงบุคลากรไปศึกษาในตางประเทศ
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
ยังคงเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศ เพราะอัตราการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาโทและเอกในประเทศยั
ในระดัฒบนาของนั
คอนขากงต่เรีํายนทุนขณะเดียวกันใน
ตัวอยางผลงานวิงจอยู
ัยและพั
จัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีคชวามมั
ระดับอุดมศึกษา การวิความหลากหลายของสาขาวิ
ายังมี่นคคงอนขางนอยและไม
่องอานรหั
สแบบ 2 มิติ ่น(2DๆBarในภู
code)
ครอบคลุมสาขาวิชาสําคัญ ๆO จํตนาแบบเครื
นวนมาก
ซึ่งประเทศอื
มภิ าคนี้ได
เคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
เห็นความสําคัญและความจําOเปตนนนีแบบซอฟต
้ จึงไดสแวรงบุที่สคังลากรไปศึ
กษาในตางประเทศ
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
โดยตลอดและเปนจํานวนทีส่ ูงกวลายนิ
าประเทศไทย
้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.2 เป
1.4
ความเป
าหมายนมา
เพื่อผลิญตหาการขาดแคลนกํ
บุคลากรทางดานวิาทลัยาศาสตร
ท่ีมีความ
จากป
งคนดานวิทและเทคโนโลยี
ยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําคัางรุ
ญในการพั
นาประเทศ ฐเปบาลทางด
นการแกปานวิ
ญหาการขาดแคลนวิ
ศวกรและที่
อย
นแรง ฒและนโยบายรั
ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บสนุนงรัการพั
่งตนเอง
สํนัากคัวิทญยาศาสตร
ประการหนึ่งและสนั
คือ "การเร
ดใหมฒีกนาขี
ารผลิดตความสามารถในการพึ
และพัฒนาบุคลากรทางด
าน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง โดยจัดสรรทุนการศึกษา การ
ฝกอบรม
การวิจัยทัาเนิ
้งในประเทศและต
างประเทศเพิ่มขึ้น”
1.5
ระยะเวลาดํ
นงานตลอดโครงการ

กระทรวงวิ
และเทคโนโลยี
ตระหนั
กถึง-ความสํ
ระยะที
่ 1 ทยาศาสตร
ใชเวลาดํ
าเนินการ 16 ปได(พ.ศ.
2533
2548) าคัญ
และปญหาดั
งกล่ 2าวในการพั
นาบุาคเนิลากรเพื
่อใชปวิท(พ.ศ.
ยาศาสตร
ระยะที
ใชเฒวลาดํ
นการ 16
2539แ-ละเทคโนโลยี
2554)
ในการสรระยะที
างขีดความสามารถในการแข
ง
ขั
น
และการพึ
่
ง
พาตนเองได
ในระยะ
่3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ยาว จึงได
ดําเนิ่ 3+
นโครงการสนั
บสนุานเนินักนเรีการ
ยนทุ
ทยาศาสตร
ระยะที
ใชเวลาดํ
15นปรัฐบาลทางด
(พ.ศ. 2552านวิ
- 2566)
และเทคโนโลยี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแตป 2533 เพื่อสง
นักเรียนทุนไปศึกตัษาวิ
าในสาขาขาดแคลน
ณ ตางประเทศ
วอยาชงผลงานวิ
จัยและพัฒนาของนั
กเรียนทุนไดแก ประเทศ
การวิจัยและพักฒรนาทางด
นเทคโนโลยี
ความมัก่นคง
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจั
ญี่ปุน าฝรั
่งเศส เดนมาร
สวีเดน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ออสเตรเลี
O ตนแบบเครื
่องอานรหัยสแคนาดา
แบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตบนสนุ
แบบซอฟต
เคราะห
นอรเวยและนิวซีแลนด และสนั
นใหนแักวรเรีทยี่สังนทุ
นไดภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ศึกษาวิชาในประเทศเพิ่มเติมขึ้นลายนิ
จนถึ้วมืงอปของผู
จจุบถันือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.3 เป
1.4
วัตาถุหมาย
ประสงค
เพื
ผลิตตบุบุคคลากรด
ลากรทางด
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
เพื่่ออผลิ
านวิทานวิ
ยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ในระดัท่ีมบีคสูวาม
ง ใน
สํสาขาต
าคัญในการพั
ฒนนาประเทศ
เปนการแก
ปญหาการขาดแคลนวิ
าง ๆ เช
สาขาเทคโนโลยี
โลหะและวั
สดุ และพลังงานศวกรและ
สาขา
นัอิเกล็วิกททรอนิ
ยาศาสตร
และสนับวเตอร
สนุนการพั
ฒนาขีดความสามารถในการพึ
่งตนเอง
กสและคอมพิ
สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพและสิ่งแวดล
อม
ทางวิ
และเทคโนโลยี
ในระยะยาวหารเทคโนโลยี และสาขานาโน
สาขาวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร
พื้นฐาน สาขาการบริ

เทคโนโลยี โดยเนนการสรางความสามารถดานการวิจยั และพัฒนา นักเรียน
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ทุนที่สําเร็จการศึกษากลับมาจะเขาปฏิบัตงิ านเปนอาจารยหรือนักวิจัย ใน
ระยะที
่ 1วยปฏิบัตใชกิ เารวิ
วลาดํ
เนินการ
16 ป ง(พ.ศ.
2533 - ท2548)
มหาวิทยาลั
ย หน
จยั าและพั
ฒนาในสั
กัดกระทรวงวิ
ยาศาสตรฯ
าเนิ่ยนวข
การองกั
16บปวิท(พ.ศ.
2539และเทคโนโลยี
- 2554)
และหนวระยะที
ยงานอื่ 2่น ๆ ที่ปใชฏิเบวลาดํ
ัติงานเกี
ยาศาสตร
่ 3 ่มขีดความสามารถในการพั
ใชเวลาดําเนินการ 15 ปฒนาสั
(พ.ศ.งคม
2548เศรษฐกิ
- 2562)จ และ
อันจะนําระยะที
ไปสูการเพิ
ระยะที่ 3+
ใชสเวลาดํ
าเนินงขัการ
ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
อุตสาหกรรมของประเทศให
ามารถแข
นได15ในตลาดโลก
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน

ผลงานวิจการวิ
ัยและพั
ฒนาของนั
เรียนทุนคทีวามมั
่ไดร่นับคงรางวัลตางๆ
จัยและพั
ฒนาทางดากนเทคโนโลยี
ระดับชาติ

นรหัสแบบ ด2ีเมิดตนิ (2D Bar code)
* นักวิทยาศาสตรรนุ ใหมO ตนแบบเครื* ่อนังอกาเทคโนโลยี
แวรทลี่สลอรี
ังเคราะห
* นักเทคโนโลยีรุนใหม O ตนแบบซอฟต
* รางวั
อัล ภาษาเขียน เปนเสียงพูด
Card
* รางวัลผลงานสิ่งประดิษOฐคการพั
ิดคนฒนาระบบ
* รางวัSmart
ลวิทยานิ
พนธIDดทีีเยีบ่ ่ยรรจุ
ม รหัส
ลายนิ
อของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
ระดับ้วมืนานาชาติ
เครื่องรบกวนสั
ญญาณโทรศั
พทเคลื่อนที่
* รางวัลจาก InternationalO Exhibition
of Inventions
of Geneva
(ไดรับรางวั
นักวิ*จัยThe
เจาของโครงการ
Ross Coffin Purdy Award,
สหรัลฐผลงานประดิ
อเมริกา ษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิ
ดร.โกเมน
พิบูลEureka
ยโรจน World Exhibition,
* Brussels
เบลเยี่ยมจัยแหงชาติ)
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เปาหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป

(พ.ศ. 2533 - 2548)
(พ.ศ. 2539 - 2554)
(พ.ศ. 2548 - 2562)
(พ.ศ. 2552 - 2566)

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.6 เป
1.4
สาขาที
าหมาย
ส่ งไปศึกษาทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ
่อผลิตชบุา คคืลากรทางด
านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
มี 6เพืสาขาวิ
อ
สําคัญ1)
ในการพั
ฒนาประเทศ
การแกงปงาน
ญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
เทคโนโลยี
โลหะและวัสเปดุนและพลั
นักวิทยาศาสตร
และสนั
บสนุนการพั
ฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
2) อิเล็กทรอนิ
กสและคอมพิ
วเตอร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
3) เทคโนโลยีชวี ภาพและสิ่งแวดลอม
4) วิทยาศาสตร
ื้นฐาน
1.5 ระยะเวลาดํ
าเนินพงานตลอดโครงการ
5) การบริหารและจัดการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
6) นาโนเทคโนโลยี
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ระยะที่ 3 (2) ใชเวลาดํ(3)าเนินการ 15(4) ป (พ.ศ. 2548
- 2562) (6)
(1)
(5)
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ยาศาสตร
หารและ- 2566)
เทคโนโลยีโระยะที
ลหะ
อิ่ เ3+
ล็กทรอนิกสและ
นาโนเทคโนโลยี
ใชเวลาดํ
าเนิ
นการวิท15
ป (พ.ศ.การบริ2552
และวัสดุ และ
พลังงาน

คอมพิวเตอร

และสิ่งแวดลอม

พื้นฐาน

จัดการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

วิทตั
ยาการ
ฟสิกส
ดการเทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี
จุลชีวจ
วิทัยยาและพัฒนาของนั
วอยางผลงานวิ
กเรีการจั
ยนทุ
น
คอมพิวเตอร
ทางดาน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมไฟฟา
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณิตศาสตร
นโยบายวิทยาศาสตร นาโนเทคโนโลยี
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียทางด
งพูดานโลหะและ
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส วัสดุ
โลหะวิทยา
วิศวกรรม
จุลชีลายนิ
ววิทยา ้วมือของผูเคมี
ถือเพื่อในการยืการบริ
นยันหารเทคโนโลยี
ความเปนเจานาโนเทคโนโลยี
ของ
โทรคมนาคม
ทางดาน
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
อิเล็กทรอนิกสและ
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําคอมพิ
ป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ
วเตอร
วิศวกรรมการผลิ
ต พิวิบ
ศวกรรมสื
่อสาร
ชีววิจากคณะกรรมการวิ
ทยาโมเลกุล
ชีววิทยา
กฎหมายสิ
นาโนเทคโนโลยี
จัยแหงชาติ
) ทธิบัตร
ดร.โกเมน
ูลยโรจน
ทางดาน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมเครื่องกล
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เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุ และ
พลังงาน

(2)
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร

(3)
เทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่งแวดลอม

(4)
วิทยาศาสตร
พื้นฐาน

(5)
การบริหาร
และจัดการ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

(6)
นาโนเทคโนโลยี

เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
วัสดุศ่งาสตร
ทยาศาสตร
าร นาขีดความสามารถในการพึ
เศรษฐศาสตร
ิเล็กทรอนิกสบสนุวิน
นัวักสดุวิศทาสตรยาศาสตรวัสดุอและสนั
การพักฒ
ตนเอง
เทคโนโลยี
(โลหะ โพลิเมอร
อาหาร
ทางวิ
และเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ในระยะยาว
เซรามิกท
ส ยาศาสตร
และ
ทาง
สิ่งทอ)

อาหารและ
วิศวกรรมอาหาร

1.5
ระยะเวลาดํ
เนินกสงานตลอดโครงการ
วิศวกรรมป
โตรเคมี
อิเล็า
กทรอนิ
ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
การแพทย

ทางทะเล

ระยะที่ ระบบสารสนเทศ
1
ใชเวลาดํ
าเนินการ 16 ป
วิศวกรรมเคมี
ระยะที่ ภู2มิศาสตร ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
วิศวกรรมเคมี
วิทยาศาสตร
ระยะที่ เทคโนโลยี
3
ใชเวลาดํ
าเนินการ 15 ป
สารสนเทศเครือขาย สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี
ระยะที่ คอมพิ
3+ วเตอรและใชเวลาดํ
าเนินการ 15 ป
เทคโนโลยีพลังงาน

(พ.ศ.
2533 - 2548)
การจัดการ
อุตสาหกรรม
(พ.ศ.
2539 - 2554)
กฎหมาย
(พ.ศ.
2548 - 2562)
ทรัพยสินทาง
ปญญา
(พ.ศ.
2552 - 2566)

สิ่งแวดลอม
และวิศวกรรม
สิ่งแวดล
อม
ตัวอยางผลงานวิ
จัยและพั
ฒนาของนักเรียนทุน
เทคโนโลยีวงจรรวม
วิศวกรรมกระบวน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
ขนาดใหญ
การชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรม
การสื่อสารขอมูล

นิวเคลียรเทคโนโลยี

การจัดการ
ระบบ คุณภาพ

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
1.7 ทุนการศึกษา
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
่องรบกวนสั
ญาณโทรศั
่ นในโครงการ
ผูที่ผานการสอบแขงOขันเครืและคั
ดเลืญอกเข
าเปนพนัทเกคลืเรี่อยนทีนทุ
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
กวิจัยเจาของโครงการ
สนับนัสนุ
น
นั
ก
เรี
ย
นทุ
น
รั
ฐ
บาลทางด
านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดรับทุน
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
การศึดร.ศิ
กษาตลอดระยะเวลาที
่อยูในโครงการเปนไปตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล
วรักษ ศิวโมกษธรรม

สํานักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) ซึ่งรวมคาใชจายทั้งหมด ไดแก
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ประเภท

คาเลาเรียน

คาใชจาย
สวนตัว

คาประชุม
วิชาการใน
ประเทศ

คาหนังสือ
และ
อุปกรณ

คาทําวิจัย

คาเครื่อง
คอม
พิวเตอร

คาหอพัก

เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
1. ทุนบุคคลทั่วไป
สํา(ตาคังประเทศ)
ญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
กษา
ตามหลัและสนั
กเกณฑทุนรับ
ฐบาล
งาน ก.พ.ฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
นั1.1กมัวิธทยมศึยาศาสตร
สนุสํานนักการพั
ตอนปลาย
ทางวิ
ยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.2 ปริญทญา
1) โท
2) โท-เอก
3) เอก
1.3 กรณีขอ
เปลี่ยนแปลง
มาศึกษาใน
ประเทศ

ตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ.

1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ

ใชหลักเกณฑทุนพัฒนาขาราชการที่ศึกษาวิชาภายในประเทศ (และจะไดรับคาหอพัก)

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป

- หอพัก
สถานศึกษา
จายจริงแตไม
เกิน 2,500 บ/ด
- หอพักอื่น
เหมาจาย
2,500 บ/ด

(พ.ศ. 2533 - 2548)
(พ.ศ. 2539 - 2554)
(พ.ศ. 2548 - 2562)
(พ.ศ. 2552 - 2566)

2. ทุนพัฒนา
ขาราชการ
(ในประเทศและ
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
ตางประเทศ)
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
2.1 ปริญญา
(ตางประเทศ)
ตามหลักเกณฑทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ.
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
1) โท
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
2) โท-เอก
3) เอก
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
2.2 ปริญญา
ขาราชการหรือ
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจา-ของ
(ในประเทศ)
พนักงานของรัฐ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
1) โท
8,000 บ/ป 8,000 บ
40,000 บ ไมสามารถเบิก
ตามที่
5,080 บ/ด ไมเกิน
รับรางวัลผลงานประดิ
คิดคนบ ดีเยี่ยม ประจําปคาหอพั
2552
กวิจัยเจาของโครงการ
2)นัโท-เอก
ครั้ง/ป
จายจริง
กได
7,940 บ/ด 2 (ได
วิทย ษฐ20,000
3) เอก
าย
จากคณะกรรมการวิ
จัยบริแห
หารงชาติ
25,000
)บ
ดร.โกเมน พิแตบไมูลเกิยนโรจน9,700 บ/ด และจ
จริง
วิทย 80,000 บ
ดร.ศิวรักษ ศิ100,000
วโมกษธรรม
ไมเกิน
บ/ป
บริหาร 50,000 บ
5,000 บ/ป
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1.8 เป
1.4
เงื่อานไขและข
หมาย อผูกพัน
1)
ไดรตับบุทุคนลากรทางด
จะตองกลับานวิ
มาปฏิ
บัติราชการหรื
อปฏิบัติงานของทาง
เพื่อผูผลิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ท่ีมีความ
วยงานของรั
ฐ ที่กระทรวงวิทศยาศาสตร
สํราชการในกระทรวงและกรม
าคัญในการพัฒนาประเทศ หรืเปอนหน
การแก
ปญหาการขาดแคลนวิ
วกรและ
า 2 เทา ของระยะเวลาที
นัและเทคโนโลยี
กวิทยาศาสตรกําหนด
และสนัเปบนสนุระยะเวลาไม
นการพัฒนาขีนอดยกว
ความสามารถในการพึ
่งตนเอง่
ไดรับทุทนยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
ทางวิ
2) กรณี ที่ ผู ได รับทุ นไมเข า ปฏิบั ติร าชการหรือ ปฏิบัติง านของทาง
ราชการชดใช
ทุ นาตามสั
ญ ญาที่ ไ ด ทํ า ไว กั บ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
1.5
ระยะเวลาดํ
เนินงานตลอดโครงการ
เทคโนโลยี นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตอง
ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
ชดใชเงินอีก 2 เทาของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับอีกดวย
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ระยะที่ 3่ประกาศรัใชบเวลาดํ
1.9 ชวงเวลาที
สมัคราเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
1) ทุนบุคคลทั่วไป (ตางประเทศ)
y ทุนตัระดั
ธยมศึกษา
ประมาณเดื
อน สิกงเรี
หาคม
วอยบามังผลงานวิ
จัยและพั
ฒนาของนั
ยนทุ-นตุลาคม ของทุกป
y ทุนระดั
ญญาฒนาทางด
ประมาณเดื
อน มีนคาคม
ของทุกป
การวิบจปริ
ัยและพั
านเทคโนโลยี
วามมั-่นเมษายน
คง
2) ทุนพัฒนาขาราชการ (ในประเทศและตางประเทศ)
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
y ทุนระดับปริญญา
ประมาณเดื
ของทุ
O ตนแบบซอฟต
แวรอทนี่สังพฤศจิ
เคราะหกภายน
าษาเขี- ยธันนวาคม
เปนเสียงพู
ด กป

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

949

1.4 เปาหมาย
1.10 ผลที
าดวตบุาจะได
รับ านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
เพื่อ่คผลิ
คลากรทางด
สําคัญในการพั
เปนบการแก
ปญหาการขาดแคลนวิ
ศวกรและ
ได ผู สํ าฒ
เร็นาประเทศ
จ การศึ ก ษาระดั
ปริ ญ ญาโทและปริ
ญ ญาเอกทางด
าน
นัวิทกยาศาสตร
วิทยาศาสตร
และสนั
บ
สนุ
น
การพั
ฒ
นาขี
ด
ความสามารถในการพึ
ง
่
ตนเอง
และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่มีความสําคัญและขาดแคลนอยู
ทางวิ
ทยาศาสตร
ในระยะยาว
มากในป
จจุบันเพิแ่มละเทคโนโลยี
มากขึ้น โดยบุ
คคลเหลานี้เปนผูมีความรู ความสามารถ

และประสบการณ
นการทํ
างานวิจัยและพัฒนา เปนนักวิจัยอยางมีระเบียบ
1.5
ระยะเวลาดําใเนิ
นงานตลอดโครงการ
แบบแผน และ เปนอาจารยในสถาบันการศึกษา ที่สามารถผลิตบุคลากรทาง
ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อ
เทคโนโลยียาง
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ทํางานใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อัน
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
จะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
สังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
ตอไป
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
โครงการยางไทยเขมแข็ง
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D
Bar code)
(2553
- 2554)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
่มุงรสร
O การพัฒนาระบบ Smart Cardโครงการที
ID ทีบ่ รรจุ
หัสางความเขมแข็ง
ใหนอุตยัสาหกรรมยางไทย
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยื
นความเปนเจาของ เพื่อให
ใหกับประเทศ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพสามารถสร
ทเคลื่อนทีางรายได
่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐได
คิดอคยนาดีงยัเยี่ง่ยยืมน ประจําป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ
เจาของโครงการ
สดุแหงชาติ จัยแหงชาติ)
จากคณะกรรมการวิ
ดร.โกเมน พิ: ศูบนูลยยเโทคโนโลยี
รจน โลหะและวั
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เปาหมาย
วิธีการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ผลิตบบุมัคธยมศึ
ลากรทางด
ยาศาสตร
ท่ีมนีคพัวาม
ประเภททุเพืน่อระดั
กษา ทุนานวิ
บุคทคลทั
่วไประดัแบละเทคโนโลยี
ปริญญาและทุ
ฒนา
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
ขาราชการ เพื่อไปศึกษาในตางประเทศและในประเทศ แบงออกเปน 2
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ขั้นตอน คือ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1) ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ทุนบุคาคลทั
่วไประดับปริญญา (ตางประเทศ)
1.5 ระยะเวลาดํ
เนินงานตลอดโครงการ
2) ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกทุนพัฒนาขาราชการ
ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
(ในประเทศและตางประเทศ)
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ระยะที่ 3+ แลนักใชเรีเวลาดํ
การ 15 ป (พ.ศ.ท2552
- 2566)
ระบบการดู
ยนทุนาเนิ
รัฐนบาลกระทรวงวิ
ยาศาสตร
ฯ
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักผูเรี
กํายกันทุ
บดูแนล
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

- รศ.หริส สูตะบุตร

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

ยุทธวงศ
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิ- ศ.ยงยุ
ติ (2DทธBar
code)
รศ.ศั
ก
ริ
น
ทร
ภู
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปมนิรัตเสีนยงพูด
รรศน พันธุบรรยงก
O การพัฒนาระบบ Smart Card -IDรศ.ปริ
ทีบ่ ทรรจุ
รหัส
- ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
- ดร.กวาน สีตะธนี
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท- เนพ.ประสิ
คลื่อนทีท่ ธิ์ ผลิตผลการพิมพ
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิด- ศ.นั
คนกดีสิเทยีธ่ยมคูวประจํ
ัฒนาชัายป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ- )ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
- นางกอบแกว อัครคุปต
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1.4 เปาหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ขั้นตอนการดํ
ตอนการดในระยะยาว
าเนินการสอบแขงขัน ทุนระดับมัธยมศึกษา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บทที่ 2

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ตางประเทศ)

1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ทุนบุคคลทั่วไป ประกอบดวย ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ทุนระดับปริญญา เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ ผูท ี่ประสงคจะขอรับทุน
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
จะตองผานขัน้ ตอนการสอบแขงขันที่กาํ หนดขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือตันวอย
(สําางผลงานวิ
นักงาน ก.พ.)
รวมทั
้งสิน้ 13 กขัเรี้นตอน
จัยและพั
ฒนาของนั
ยนทุนดังตอไปนี้
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4 เปาหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป

(พ.ศ. 2533 - 2548)
(พ.ศ. 2539 - 2554)
(พ.ศ. 2548 - 2562)
(พ.ศ. 2552 - 2566)

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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2.1 เป
1.4
ประกาศรั
าหมายบสมัคร
เพื่อ- ผลิ
ชวตงเวลาที
บุคลากรทางด
่ประกาศรัาบนวิ
สมัทคยาศาสตร
ร
และเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒyนาประเทศ
ทุนระดับมัธยมศึ
เปนการแก
กษาตอนปลาย
ปญหาการขาดแคลนวิ
ประมาณเดือนสิ
ศวกรและ
งหาคมวิทยาศาสตร
ตุนัลกาคม
ของทุกป และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรแyละเทคโนโลยี
ทุนระดับปริญในระยะยาว
ญา ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน ของ
ทุกป
1.5 ระยะเวลาดํ
เนินตงานตลอดโครงการ
- คุณาสมบั
ิของผูมีสิทธิสมัคร
ติทาั่วเนิ
ไปและไม
องหา-มตามมาตรา
ระยะที่ 11) มีคุณใชสมบั
เวลาดํ
นการ 16มีลปักษณะต
(พ.ศ. 2533
2548)
36 แหงพระราชบั
ยบขาาราชการพลเรื
พ.ศ.2539
2551- 2554)
และเปนผูมี
ระยะที่ 2 ญญัติระเบี
ใชเวลาดํ
เนินการ 16 ปอน(พ.ศ.
คุณสมบัระยะที
ติเฉพาะตามที
หนดไว
ะหน15
วยป (พ.ศ. 2548 - 2562)
่ 3 ่กําใช
เวลาดํในแต
าเนินลการ
2) ทุนระดั
มัธยมศึ
บศึก-ษาต
อระดับ
ระยะที่ 3+
ใชบเวลาดํ
าเนิกนษาตอนปลายสํ
การ 15 ป (พ.ศ.าหรั
2552
2566)
ปริญญาตรี-โท-เอก (ใชเวลาในการศึกษา ประมาณ 11 ป)
ตัวอย
จัยและพั
ยนทุทนี่ 6 แผนการเรียน
- ากํงผลงานวิ
าลังศึกษาอยู
ในชัฒ้นนาของนั
มัธยมศึกกเรีษาป
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
วิทยาศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 5 ภาคการเรียน ที่ผานมาไมต่ํากวา 3.50
านรหั
สแบบ
ติ (2D
- อายุนับOถึตงนวัแบบเครื
นปดรั่อบงอสมั
ครไม
เกิ2นมิ20
ปบBarริบcode)
ูรณ
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
3) ทุนบุคคลทั
ว่ ไประดับปริญญาสําหรับศึกษาตอระดับ
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ปริญญาโท ระดับปริญญาโท-เอก
ญญาเอก
ลายนิ้วมืและระดั
อของผูถือเพืบ่อปริ
ในการยื
นยันความเปนเจาของ
O เครื
ญญาณโทรศั
ทเคลื่อนที(ใช
่ เวลาใน
y ทุนสําหรั
บศึ่อกงรบกวนสั
ษาตอระดั
บปริญพญาโท
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ
การศึกดร.โกเมน
ษา ประมาณ
2
ป
)
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เปาสํหมาย
าหรับประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษในการศึกษา ผูไดรับทุนจะตอง
เดินทางไปศึ
ษาภาษานั
น้ ๆ เพิ่มาเตินวิมทกยาศาสตร
อน เปนเวลา
1 - 1.5 ป ทเช่ีมนีความ
ญี่ปนุ
เพื่อกผลิ
ตบุคลากรทางด
และเทคโนโลยี
นธในการพั
สาธารณรั
เยอรมนี ฝรัเป
่งเศส
เปนตปนญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
สํสหพั
าคัญ
ฒฐนาประเทศ
นการแก
- สํานักงาน
ก.พ.บสนุ
จะเป
น ผู จฒั ดนาขี
ทําประกาศรั
บ สมัครสอบแข่งตนเอง
ง ขั น ฯ
นักวิทยาศาสตร
และสนั
นการพั
ดความสามารถในการพึ
ทางวิ
ทยาศาสตร
ละเทคโนโลยี
ประกอบด
วย จําแนวนทุ
นทีร่ ับสมัใคนระยะยาว
ร ขอผูกพันในการรับทุน คุณสมบัติของ
ผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑการสอบแขงขัน การรับสมัครสอบ การแตงตั้ง
1.5 ระยะเวลาดํ
าเนินงานตลอดโครงการ
กรรมการเกี
่ยวกับการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการ
ระยะที่ 1 วและการอบรม
ใชเวลาดําเนินการตรวจสุ
การ 16 ป ข(พ.ศ.
2533 - 2548)
ตัดสิน การรายงานตั
ภาพและอนามั
ย การทํา
ใชเวลาดํ
าเนินการท16
ป (พ.ศ. 2539
- 2554)
สัญญา ระยะที
การรับ่เงิ2นทุน การเพิ
กถอนการให
นุ (ภาคผนวก
1 และ
2)
ระยะที
่ 3 ทยาศาสตร
ใชเวลาดํฯาเนิ
นการ 15กเรีปยนทุ
(พ.ศ.
2548 - 2562)
- กระทรวงวิ
โดยงานนั
น สวทช.
เปนผูจัดทํา
่ 3+ าง ใช
าเนินการ
- 2566)
รายละเอีระยะที
ยดทุนสาขาต
ๆ เวลาดํ
ที่ประกาศรั
บสมั15
ครปซึ่ง(พ.ศ.
ระบุห2552
นวยงานต
นสังกัดที่
นักเรียนจะตองกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
และประเทศทีจ่ ะไปศึ
คุณฒสมบั
ติทาางด
านวุฒคิกวามมั
ารศึก่นษา
การวิกจษา
ัยและพั
นาทางด
นเทคโนโลยี
คง
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)

2.2 เผยแพรขาวการรับสมัOคตรนแบบซอฟต
ทางสื่อแตวราทงๆ
วิทยุ โทรทัศน website
ี่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
และหนังสือพิมพ
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ

- ประกาศทาง website
ของสํานักงาน ก.พ.
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(http://www.ocsc.go.th,
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนและ
ดีเยี่ยม website
ประจําป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ http://scholar2.ocsc.go.th)
แหทงชาติ
)
พิบูลยโรจน กเรียนทุจากคณะกรรมการวิ
ของ ศูดร.โกเมน
นยประสานงานนั
นรัฐบาลทางดาจัยนวิ
ยาศาสตร
และ
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
เทคโนโลยี (ศนวท.) (http://stscholar.nstda.or.th)
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2.3 เป
1.4
รับาสมั
หมาย
ครทุนทาง Internet
เพื่อ- ผลิตผูบุสคมัลากรทางด
านวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ท่ีมีความ
ครสามารถกรอกใบสมั
ครออนไลน
ผาน website
ของ
สําคันัญ
ในการพั
การแก
ปญหาการขาดแคลนวิ
กงาน
ก.พ.ฒหรืนาประเทศ
อ website เปนของ
ศนวท.
ทั้งนี้ตองแนบหนังศสืวกรและ
อรับรอง
นั(ฉบั
กวิบทภาษาอั
ยาศาสตร
บสนุ3นฉบั
การพั
ฒนาขีดความสามารถในการพึ
่งตนเอง
งกฤษ)และสนั
จํานวน
บ (ภาคผนวก
5)
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร อายุ GPA วุฒิการศึกษา และ
1.5
ระยะเวลาดํ
เนินงานตลอดโครงการ
สาขาวิ
ชาที่สําเร็จาการศึ
กษา
ระยะที
1  ส มัใช
เวลาดํ
เนินการ ม16สาขาวิ
ป (พ.ศ.
2533เ คราะห
- 2548)ค วาม
- จํ า่ แนกผู
ค รรั
บ ทุ นาตามกลุ
ช าและวิ
ระยะทีณ่ 2สมบัติตามที
ใชเวลาดํ
าเนินทการ
ครบถวนของคุ
่กําหนดไว
ุกขอ16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ระยะที
- สรุป่ 3รายชื่อผูสใชมัเควลาดํ
รรับทุานเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
2.5 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน

สมัคร

- ประกาศรายชื
่อเฉพาะผู
ีคุณสมบัคตวามมั
ิครบถ่นคงวนตามประกาศรับ
การวิจัยและพั
ฒนาทางดทาี่มนเทคโนโลยี

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
2.6 จัดสอบขอเขียน (2 วิชOา)การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
- สํานักงาน ก.พ.Oจัดเครืสอบข
อเขียนในการคัดสรรความเขมขนทาง
่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
วิชาการ
นักวิจัยเจาของโครงการ
จัยแหงชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
- ผูทรงคุณวุฒิออกขจากคณะกรรมการวิ
อสอบและตรวจข
อสอบ
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เป
2.7
ประกาศรายชื
าหมาย ่อผูที่สอบขอเขียนผานและมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ
พรอมจัดเพืห่ออผลิ
งสอบสั
มภาษณ ตามวั
เวลา สถานที
่ และกลุมทสาขาวิ
ตบุคลากรทางด
านวิทนยาศาสตร
และเทคโนโลยี
่ีมีความชา
ับผูในการพั
ที่สอบผฒานาประเทศ
นขอเขียน เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
สํใหาคักญ
นักวิจัทดยาศาสตร
และสนับมสนุ
นการพั
ฒนาขีดความสามารถในการพึ
่งตนเอง
2.8
ทําแนวทางการสั
ภาษณ
เสนอขอความเห็
นชอบคณะกรรมการ
ทางวิ
และเทคโนโลยี
ดําเนิทนยาศาสตร
การสอบแข
งขันและคัใดนระยะยาว
เลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
2.9 ทาบทามและเชิ
ในแต2533
ละสาขาวิ
ชา
ระยะที่ 1 ญกรรมการสอบสั
ใชเวลาดําเนินการมภาษณ
16 ป (พ.ศ.
- 2548)

ระยะที
เวลาดํนาสัเนิงนกัการ
(พ.ศ.ณวุ2539
- ติด่ ต2 อใหหนวใชยงานต
ดจัด16
สงผูปทรงคุ
ฒิเพื-่อ2554)
เขารวมเปน
ระยะที่ ม3ภาษณ ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
กรรมการสอบสั
ระยะที
เนินการ 15
- 2566)
- ติ ด่ ต3+อ ผู ท รงคุใชณเวลาดํ
วุ ฒิ ใานสาขาวิ
ช าตป า(พ.ศ.
ง ๆ เป2552
น กรรมการสอบ
สัมภาษณ
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
- แตงตัการวิ
้งคณะกรรมการสอบสั
มภาษณ ความมั่นคง
จัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
2.10 จัดทําสรุปขอมูลของผู
ิทธิเข่อางอสอบสั
มภาษณ
O ม
ตนีสแบบเครื
านรหัสแบบ
2 มิติ (2D Bar code)

O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ
Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
2.11 ประชุมคณะกรรมการสอบสั
มภาษณ
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื
ญาณโทรศั
พทเคลื่อนที
่
- ประธานกรรมการฯ
ชี้แ่องรบกวนสั
จงหลักญเกณฑ
การประเมิ
นความเหมาะสม
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ
และหลั
กเกณฑ การให คะแนนให
แ กก รรมการสอบสัม ภาษณ ในวั น สอบ
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
สัมภาษณ
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เปาหมาย
- ชี้แจงเทคนิคในการพิจารณา วิเคราะหเนื้อหาทาง IQ และ EQ
ของผูมีสเพื
ิทธิ่อไดผลิรับตทุบุนคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
- ชี้แจงแนวทางการวิ
น เนื้อ หา และวิ ธศี กวกรและ
ารสอบ
สําคัญในการพั
ฒนาประเทศ เปเ คราะห
นการแกปประเด็
ญหาการขาดแคลนวิ
นัสัมกวิภาษณ
ทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
2.12 จัดสอบสัมภาษณ

- กรรมการใช
เทคนิคการสัมภาษณ เพื่อใหผูเขาสอบสัมภาษณ
1.5 ระยะเวลาดํ
าเนินงานตลอดโครงการ
แสดงความเป
ละไหวพริ
บ
ระยะทีน่ ตั1วตนดานความรู
ใชเวลาดํคาวามสามารถ
เนินการ 16 ปอารมณ
(พ.ศ.แ2533
- 2548)
- กรรมการให
คใช
ะแนนผู
ภาษณ
ระยะที
่2
เวลาดํสาอบสั
เนินมการ
16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)

ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
2.13 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
- สํานักงาน ก.พ. จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน และนํา
ประกาศลงใน website
ของสํานัจกัยงาน
ก.พ.
และกระทรวงวิ
ตัวอยางผลงานวิ
และพั
ฒนาของนั
กเรียนทุนทยาศาสตรฯ
การวิจทัยยาศาสตร
และพัฒนาทางด
านเทคโนโลยี
- กระทรวงวิ
ฯ โดยงานนั
กเรีคยวามมั
นทุน่นคง
สวทช. แจงรายชื่อผู
ไดรับทุนใหตนสังกัดทราบเพืO่อตจันดแบบเครื
ทําสัญ
ซึ่งBar
ตอมาอาจมี
่องอญาการรั
านรหัสแบบบ2ทุมินติ (2D
code) การ
แวรเททศและรายงานตั
ี่สังเคราะหภาษาเขียน เปวนนัเสีกยเรี
งพูยดนทุน
เปลี่ยนแปลงการศึกษาเพิ่มOเติตมนแบบซอฟต
จัดปฐมนิ
ฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
และจัดใหนักเรียนทุนพบตนสัOงกัการพั
ด
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
- สํานักงาน ก.พ. Oจัดเครืปฐมนิ
เทศนั
กเรียนทุพนทเพื
้นตอนการ
่องรบกวนสั
ญญาณโทรศั
เคลื่อ่อทราบขั
นที่
(ไดราับงศึ
รางวักลษาและหลั
ผลงานประดิษงสํ
ฐคาิดเร็คนจดีการศึ
เยี่ยม ประจํ
เจาของโครงการ
ปฏิบนััตกิกวิจอัยนเดิ
นทางไปศึกษา ระหว
กษาาป 2552
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4 เปาหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ขั้นตอนการดํ
ตอนการด
าเนินการคัดเลือกทุนพัฒนาขาราชการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระยะยาว
(ในประเทศและตางประเทศ)
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ

บทที่ 3

ระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
ระยะที่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ทุนพัฒนาขาราชการ เปนทุนระดับปริญญาเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
และตางประเทศ ผูประสงคจะขอรับทุน จะตองไดรับการพิจารณาคัดเลือก
จากหนวยงานตนตัสัวอย
งกัาดงผลงานวิ
ที่ไดรับการจั
ดสรรทุ
และมีกคเรีณะกรรมการดํ
าเนินการ
จัยและพั
ฒนนาของนั
ยนทุน
ัยและพั
ฒนาทางดพิานเทคโนโลยี
่นคงดเลือกผูเหมาะสม
สอบแขงขันและคัดการวิ
เลือจกบุ
คคลฯ
จารณากลัคน่ วามมั
กรองคั
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการคัOดตเลืนแบบเครื
อกทั้งสิ่องอ
น้ า9นรหัขัน้ สแบบ
ตอน2 มิดัตงิ (2D
ตอไปนี
้
Bar code)

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4 เปาหมาย
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป

(พ.ศ. 2533 - 2548)
(พ.ศ. 2539 - 2554)
(พ.ศ. 2548 - 2562)
(พ.ศ. 2552 - 2566)

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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3.1 เป
1.4
ประกาศรั
าหมายบสมัคร
ตบุคลากรทางด
านวิครทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
-เพืช่อวผลิ
งเวลาที
่ประกาศรับสมั
สําคัญในการพัฒyนาประเทศ
นการแก
ปญหาการขาดแคลนวิ
ทุนระดับปริญเปญา
ประมาณเดื
อนพฤศจิกายน - ศธันวกรและ
วาคม
นัของทุ
กวิทกยาศาสตร
และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ป
ทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- คุณสมบั
ติของผูมีสิทธิในระยะยาว
สมัคร
1) เปนเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง กรม หรือ
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
หนวยงานของรัฐที่ไดรับการจัดสรรทุน โดยปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมา
าเนินการ 16 ป (พ.ศ.
2533ก.พ.
- 2548)
ไมนอยกวระยะที
า 6 เดื่ 1อนนับถึงใช
วันเวลาดํ
ที่ที่ลงนามในประกาศสํ
านักงาน
และไดรับ
ระยะที
่ 2 วยงานที
ใชเ่สวลาดํ
าเนิสนมัการ
การเสนอชื
่อจากหน
ังกัดให
ครเพื16
่อรัปบทุ(พ.ศ.
น 2539 - 2554)
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
2) ทุนพัฒนาขาราชการสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาโท
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก
y ทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาโท (ใชเวลาใน
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การศึกษา ประมาณ
) ฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
การวิ2จปัยและพั
- สําเร็
กษาปริ
ญสญาตรี
อประกาศนี
O จตการศึ
นแบบเครื
่องอานรหั
แบบ 2 มิหตรืิ (2D
Bar code) ยบัตรที่
O ตนยแบบซอฟต
แวรที่สังเคราะห
ยนกเปษาไม
นเสียงพูตด่ํากวา
เทียบเทาปริญญาตรี มีผลการเรี
นเฉลี่ยตลอดหลั
กสูภตาษาเขี
รการศึ
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
2.75
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
- อายุOนเครื
ับถึ่องงรบกวนสั
วันปดรัญบญาณโทรศั
สมัครไมพเทกิเคลื
น ่อ40นที่ป
นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4
เปาหมาย
วิธีการสมั
คร และวิธีการคัดเลือก การแตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
การรายงานตั
วและการอบรม
ขภาพและอนามั
ย การทํ
ญญา
เพื่อผลิ
ตบุคลากรทางดการตรวจสุ
านวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ท่ีมาีคสัวาม
การรั
นทุน ฒการทดสอบภาษาอั
งกฤษเพื
ครสถานศึกษา
การ
สําคัญบเงิในการพั
นาประเทศ เปนการแก
ปญ่อการสมั
หาการขาดแคลนวิ
ศวกรและ
สมั
กษาและการเดิ
นทาง
ทนุ (ภาคผนวก
นักวิคทรสถานศึ
ยาศาสตร
และสนับสนุ
นการพัการเพิ
ฒนาขีกดถอนการให
ความสามารถในการพึ
่งตนเอง3
และ
พรอมจัดและเทคโนโลยี
ทํารายละเอียใดทุ
นสาขาตาง ๆ ที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งระบุ
ทางวิท4)ยาศาสตร
นระยะยาว
หนวยงานตนสังกัด ที่นักเรียนจะตองกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนหลังสําเร็จ
การศึ
กษาระดับปริาญ
และประเทศที่จะไปศึกษา คุณสมบัติทางดานวุฒิ
1.5 ระยะเวลาดํ
เนิญา
นงานตลอดโครงการ
การศึกษาระยะที่ 1
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
-ระยะที
สํานัก่ 2งาน ก.พ.ใชจะเป
นผูาปเนิระกาศการคั
อกฯ2539 - 2554)
เวลาดํ
นการ 16 ปดเลื
(พ.ศ.
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
3.2 ทําหนังสือแจงหนวยงานทีไ่ ดรับทุนการจัดสรรทุน เสนอรายชื่อผู
ระยะที่ ค3+รเขารับใชทุเนวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
ที่เหมาะสมสมั

- หนวยงานที
ดรับการจัจดัยสรรทุ
นสังกัดก)เรีดํยานทุ
เนินนการ
ตัวอยาไ่ งผลงานวิ
และพันฒ(ต
นาของนั
จัยและพั
ฒนาทางด
yการวิ
ตรวจคุ
ณสมบั
ติเบื้อานเทคโนโลยี
งตน อายุความมั
GPA่นคงถาไมเปนไปตาม
เกณฑ ขอใหเสนอคนใหม O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
Oอ
แวรที่สคังเคราะห
ยงพูด
y เสนอรายชื
่ ตผูนแบบซอฟต
เหมาะสมสมั
รเขารัภบาษาเขี
ทุนเพียนยเปง น1เสีคน
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ตอ 1 ทุน
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
y ใหผูไดรับOการเสนอชื
่อสมั
ครผานทาง
ศนวท.
เครื่องรบกวนสั
ญญาณโทรศั
พทเคลืwebsite
่อนที่
นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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3.3 เป
1.4
รับาสมั
หมาย
ครทุนทาง Internet
บุคลากรทางดานวิทคยาศาสตร
่ีมีความ
-เพืผู่อสผลิ
มัคตรสามารถกรอกใบสมั
รออนไลน แผละเทคโนโลยี
าน website ทของ
สํานัคักญงาน
ในการพั
หาการขาดแคลนวิ
ศวกรและ
ก.พ. ฒ
หรืนาประเทศ
อ website เป
ของนการแก
ศนวท.ปสํญาหรั
บทุนไปศึกษาตางประเทศ
วิทยาศาสตร
บสนุนงการพั
ดความสามารถในการพึ
ตนัอกงแนบหนั
งสือรับและสนั
รอง (ภาษาอั
กฤษ)ฒจํนาขี
านวน
3 ฉบับ (ภาคผนวก 5)่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
3.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร อายุ GPA วุฒิการศึกษา และ
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
สาขาวิชาทีส่ าํ เร็จการศึกษา
่ 1  ส มั คใช
าเนินการ ม สาขาวิ
16 ป (พ.ศ.
2533เ คราะห
- 2548)ค วาม
-ระยะที
จํ า แนกผู
รรัเบวลาดํ
ทุ น ตามกลุ
ช า และวิ
ระยะทีณ่ 2สมบัติตามที
ใชเวลาดํ
าเนินทการ
ครบถวนของคุ
่กําหนดไว
ุกขอ16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
3.5 จัดทํระยะที
าสรุป่ 3+
ขอมูลผูสใชมัเควลาดํ
ร าเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
คัดเลือกเรียกดูสรุปการวิ
ขอมูจัยลและพั
จากใบสมั
ครทีานเทคโนโลยี
่ผูสมัครกรอก
ฒนาทางด
ความมับนเครื
่นคง ่องคอมพิวเตอร
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)

3.6 ประชุมคณะกรรมการพิ
จารณากลั่นกรองคัดเลือก ซึ่งแตงตั้งโดย
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข
ขันและคั
ดเลื
อกIDเพื
O การพัฒงนาระบบ
Smart
Card
ทีบ่ ่อ
รรจุพิรจ
หัสารณา
ลายนิ้วเมืปอน
ของผู
กลั่นกรองคัดเลือกผูเหมาะสมให
ผูมถีสือเพืิท่อธิในการยื
ไดรบั นทุยันนความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่

กําาของโครงการ
หนดแนวทางขั้ น(ได
ตอนและเทคนิ
คในการพิ
กรอง
รับรางวัลผลงานประดิ
ษฐคิดคนดีจเยีารณากลั
่ยม ประจําป่ น2552
นักวิจ- ัยเจ
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
คัดเลือดร.โกเมน
ก พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เป
3.7
ประชุ
าหมาย
มคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกเพื่อ
พิจารณากลั
่นกรองคั
ดเลือกผูมาีสนวิิทธิทไยาศาสตร
ดรับทุน และเทคโนโลยีท่ีมีความ
เพื่อผลิ
ตบุคลากรทางด

สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
3.8 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
- กระทรวงวิ
ทยาศาสตรใฯนระยะยาว
โดยงานนักเรียนทุน สวทช. จัดทําประกาศ
ทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
3.9 ทําหนั
งสือ่ 1แจงใหหใช
นวเวลาดํ
ยงานที
รับการจั
สรรทุ2533
นทราบรายชื
ระยะที
าเนิ่ไนดการ
16 ปด(พ.ศ.
- 2548) ่อผูมี
สิทธิไดรระยะที
ับทุน ่ 2
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)

ระยะที่ 3 ทยาศาสตร
ใชเวลาดํ
าเนินการกเรี15ยนทุ
ป น(พ.ศ.
2548ดํา-เนิ2562)
กระทรวงวิ
ฯ โดยงานนั
สวทช.
นการ
ระยะที
15 นปสัง(พ.ศ.
- ่ จั3+
ดทําหนังใช
สือเวลาดํ
แจงใหาหเนินนวการ
ยงานต
กัด 2552 - 2566)
y ทราบถึงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
ตัวอย
yางผลงานวิ
แจงใหผูมจีสัยิทและพั
ธิไดรฒับนาของนั
ทุนทราบกเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
y จัดทําสัญญารับทุน และสัญญาค้ําประกันศึกษา
O ตนแบบเครื
งอานรหัสแบบ
2 มิติ (2D
Bar code) กษา
ตางประเทศและศึกษาในประเทศ
ซึง่ ตอ่อมาอาจมี
การเปลี
่ยนแปลงการศึ
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
เพิ่มเติม ทั้งนีต้ องทําสัญญาลาศึ
กษาก
อนเดิSmart
นทางด
วยID ทีบ่ รรจุรหัส
O การพั
ฒนาระบบ
Card
ลายนิ้วมือของผู
ถือเพื่อในการยืนยันความเป
นเจาของ ชาที่
y จัดทําแนวการศึ
กษาและรายละเอี
ยดของสาขาวิ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
จะไปศึกษา
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ
y
ติ
ด
ตามให
นักเรียนทุนเดิจนัยแห
ทางภายในเวลาที
่กําหนด
จากคณะกรรมการวิ
งชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เปาหมาย- จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนเพื่อทราบขั้นตอนการปฏิบัติกอน
เดินทางไปศึ
ษาตบุระหว
างศึกษาและหลั
งสําเร็จการศึ
กษา
เพื่อกผลิ
คลากรทางด
านวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ท่ีมีความ
ทั้ ง นี้ สามารถติ
ด ตามการประกาศรั
บ สมั ค รทุ น และสอบถาม
สําคัญในการพั
ฒนาประเทศ
เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิ
ศวกรและ
ยดเพิ่มเติและสนั
มไดที่ บสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
นัรายละเอี
กวิทยาศาสตร
งานนักเรียนทุในระยะยาว
น สวทช.
ทางวิทยาศาสตรแ1.ละเทคโนโลยี

โทรศัพท : 0-2564-7000 ตอ 1410-4
โทรสาร : 0-2564-7125
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
http://stscholar.nstda.or.th
ระยะที่ 12. ฝายนัใช
นการ2 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
กเรีเวลาดํ
ยนทุนารัเนิ
ฐบาล
ระยะที่ 2 กลุมการศึ
ใชเวลาดํ
าเนินการ
16 ป า(พ.ศ.
2539สํ-านั2554)
กษาและฝ
กอบรมในต
งประเทศ
กงาน ก.พ.
พทเวลาดํ
: 0-2628-6240
อ 2192
ระยะที่ 3 โทรศัใช
าเนินการ 15หรืปอ 0-2281-3333
(พ.ศ. 2548 -ต2562)
: 0-2628-6202
หรือป 0-2280-3334
ระยะที่ 3+ โทรสาร
ใชเวลาดํ
าเนินการ 15
(พ.ศ. 2552 - 2566)
http://www.ocsc.go.th
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4 เปาหมาย

บทที่ 4

เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
การบร
การบริหเป
ารจั
ดการและการดู
แลนักเรียนทุศนวกรและ
รัฐบาล
สําคัญในการพัฒนาประเทศ
นการแก
ปญหาการขาดแคลนวิ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ

่1
ใชเวลาดํ่อาเปเนินนผูการ
2548)
ผูทระยะที
ี่ไดรับการประกาศรายชื
มีสทิ 16
ธิไดปรับ(พ.ศ.
ทุนรัฐ2533
บาล -จะต
องเขารับ
่2
ใชเววลาดํ
นการ 16 ป (พ.ศ.
- 2554)
การปฐมนิระยะที
เทศและรายงานตั
เพื่อารัเนิ
บทราบเกณฑ
ระเบีย2539
บ และขั
น้ ตอนการ
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
ปฏิบัติกอนเดินทางไปศึกษา ระหวางศึกษา และ หลังสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
ระยะที่ 3+
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
ผูมีสิทธิไดรับทุน
จะไดรับการบริการและการจัดการดูแลตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติจากหนวยงานที
กี่ยวของ จัยและพั
อาทิฒนาของนั
กระทรวงวิ
ตัวอยา่เงผลงานวิ
กเรีทยยาศาสตร
นทุน ฯ โดยงาน
ฒนาทางด
วามมั่นคงนสังกัดของผูมีสิทธิ
นักเรียนทุน สวทช.การวิจสํัยาและพั
นักงาน
ก.พ.านเทคโนโลยี
และหนวคยงานต
ไดรับทุน ดังตอไปนี้
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
4.1

O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
กอนการศึกษา
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
1) การตรวจรางกาย O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
นักวิจัยเจาของโครงการ
2)
การทํ
า
สั
ญ
ญา
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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1.4 เป3)าหมาย
การจัดทําโครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัตงิ านหลัง
สําเร็จการศึ
ษาของนั
กเรียนทุน านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
เพื่อกผลิ
ตบุคลากรทางด
4) การรัฒ
บรองสาขาวิ
กษา ปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
สําคัญในการพั
นาประเทศชาทีเป่ไปศึ
นการแก
5) การขอเปลี
่ยนสาขาวิ
าที่ไปศึ
ษาดความสามารถในการพึ่งตนเอง
นักวิทยาศาสตร
และสนั
บสนุนชการพั
ฒกนาขี
ทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ในระยะยาว
6) การขอใช
ผลสอบภาษาอั
งกฤษอืน่ ๆ เทียบเทา TOEFL IELTS
7) การเตรียมความพรอมดานภาษา
1.5 ระยะเวลาดํ
นงานตลอดโครงการ
8) การเตรีายเนิ
มเอกสารสมั
ครสถานศึกษา
่ 1 ครสถานศึ
ใชเกวลาดํ
9)ระยะที
การสมั
ษา าเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2533 - 2548)
ใชนเวลาดํ
10)ระยะที
การทํ่ 2าหนังสือเดิ
ทาง าเนินการ 16 ป (พ.ศ. 2539 - 2554)
่ 3 ว๋ โดยสารเครื
ใชเวลาดํ่อางบิ
เนินนการ
15 ป ก(พ.ศ.
11)ระยะที
การจองตั
และการเบิ
คาใช2548
จาย - 2562)
่ 3+มตั ิใหไปศึ
ใชเกวลาดํ
าเนินการาราชการและพนั
15 ป (พ.ศ. 2552
- 2566)
12)ระยะที
การอนุ
ษา (เฉพาะข
กงาน)
13) การทําวีซา
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
14) การรับตัการวิ
๋วโดยสารเครื
่องบินและค
าใชจา คยวามมั่นคง
จัยและพัฒนาทางด
านเทคโนโลยี
15) การรายงานตัวไปศึOกตษา
นแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
16) การเดินทางไปศึกOษาตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด

4.2

O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
ระหวางศึกษา
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
รับรางวั
ลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
นักวิ1)
จัยเจ
าของโครงการ
การขอเปลี
่ยนสาขาวิ(ได
ชาที
่ศึกษา
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
2) การขอเปลี่ยนแปลงประเทศที
จ่ ะไปศึกษา (กรณีที่เดินทางไป
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

29
29
4

1.4
เปางประเทศแล
หมาย ว ไมอนุญาตใหเปลีย่ นประเทศ ยกเวนเปลี่ยนมาเรียน
ศึกษาต
ในประเทศไทย)
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
3) การขอย
ายสถานศึกษา
สําคัญในการพั
ฒนาประเทศ
เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
4) การขอขยายเวลาศึ
อดฒวนาขี
ยทุนดสความสามารถในการพึ
วนตัว (ทําสัญญาแกไข่งตนเอง
นักวิทยาศาสตร
และสนับสนุกนษาต
การพั
ทางวิ
ละเทคโนโลยี
ในระยะยาว
เพิ
่มเติทมยาศาสตร
กรณีศึกแษาด
วยทุนสวนตั
ว)
5) การขอพักการศึกษาชั่วคราว
1.5 ระยะเวลาดํ
งานตลอดโครงการ
6) การขอยุาตเนิิกนารศึ
กษา
่ 1 ฝกงานภายหลั
ใชเวลาดํางเนิสํนาเร็การ
16 ปกษา
(พ.ศ. 2533 - 2548)
7)ระยะที
การขออยู
จการศึ
่ 2 ทําวิจใชัยเระดั
วลาดํ
าเนิงปริ
นการ
16 ป (พ.ศ.
2539 - 2554)
8)ระยะที
การขออยู
บหลั
ญญาเอก
(post-doctoral)
ระยะที่ 3
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)
4.3 หลัระยะที
งสําเร็จ่ 3+
การศึกษา
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
1) การเดินทางกลับ
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
2) การบรรจุ
ใหจเัยขและพั
าทํางาน
และได
รับเงินเดืคอวามมั
นโดยไม
การวิ
ฒนาทางด
านเทคโนโลยี
่นคง ตองรอตกเบิก
3) การจัดใหมีพี่เลี้ยงเพื่อดูแลในดานวิชาการและดานสังคม
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
4) การมอบหมายการทํ
ตรงกั
่สํายเร็น จเปการศึ
O ตานงานให
แบบซอฟต
แวรทบี่สสาขาวิ
ังเคราะหชภาที
าษาเขี
นเสียงพูกดษา
การพัฒ
SmartชCard
ทีบ่ รรจุราหังเครื
ส อขาย
5) การสนับสนุนใหทOาํ งานวิ
จัยนาระบบ
และงานวิ
าการIDและสร
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
การวิจยั
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดร่ปับฏิ
รางวั
นักวิ6)
จัยเจการขอย
าของโครงการ
ายหนวยงานที
บัตลิงผลงานประดิ
านชดใชทษฐุนคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
7) การลาออกโดยทีย่ ังชดใช
ทุนไมครบตามสัญญา
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม
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4.4 เป
1.4
การจั
าหมาย
ดกิจกรรมสําหรับนักเรียนทุน
เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
การปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพรอม ปละ 4 ครั้ง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป

(พ.ศ. 2533 - 2548)
(พ.ศ. 2539 - 2554)
(พ.ศ. 2548 - 2562)
(พ.ศ. 2552 - 2566)

การประชุมนักเรียนที่กลับมาเยี่ยมบาน ทุกป
ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4 เปาหมาย

การสัมมนาหนวยงานตนสังกัดที่ไดรับทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5 ระยะเวลาดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 16 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป
ใชเวลาดําเนินการ 15 ป

(พ.ศ. 2533 - 2548)
(พ.ศ. 2539 - 2554)
(พ.ศ. 2548 - 2562)
(พ.ศ. 2552 - 2566)

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม

O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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1.4 เปาหมาย

งานสัมมนาผูสําเร็จการศึกษา

เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการแกปญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาว
1.5กิจกรรม
ระยะเวลาดํ
าเนินงานตลอดโครงการ
KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP :

“ควาทุระยะที
นกระทรวงวิ
จะเปลีา่ยเนินไป
!?” 16
สําหรั
เจาหนา2533
ที่ของ - 2548)
่ 1 ทย ชีใชวิตเวลาดํ
นการ
ปบ(พ.ศ.
สํานักงานปลั
ดกระทรวงวิ
ทยาศาสตร
ระยะที
่2
ใชเวลาดํแาละเทคโนโลยี
เนินการ 16 ปและ(พ.ศ. 2539 - 2554)
หนวยงานในสั
ยาศาสตร
ระยะทีงกั่ 3ดกระทรวงวิใชทเวลาดํ
าเนิแนละเทคโนโลยี
การ 15 ป (พ.ศ. 2548 - 2562)

ระยะที่ 3+

ใชเวลาดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)

ตัวอยางผลงานวิจัยและพัฒนาของนักเรียนทุน
การวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีความมั่นคง
O ตนแบบเครื่องอานรหัสแบบ 2 มิติ (2D Bar code)
O ตนแบบซอฟตแวรที่สังเคราะหภาษาเขียน เปนเสียงพูด
O การพัฒนาระบบ Smart Card ID ทีบ่ รรจุรหัส
ลายนิ้วมือของผูถือเพื่อในการยืนยันความเปนเจาของ
O เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
(ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเยี่ยม ประจําป 2552
จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

นักวิจัยเจาของโครงการ
ดร.โกเมน พิบูลยโรจน
กษ ศิวโมกษธรรม
โดย :ดร.ศิ
สํานัวกรันโยบายและยุ
ทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งานนักเรียนทุน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

