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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รืไอง  รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ประจำปี ๎๑๒๑ 

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

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

              ด ຌวยสำน ักงาน  ก .พ . จะดำน ินการสอบขงข ัน พื ไอร ับท ุนรัฐบ าลทางด ຌานว ิทยาศาสตร ์ 
ละทคนลยี ประจำป ๎๑๒๑ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕)  

หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ  

จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ 
              ํ.   ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ๎๔ หนวย  รวม ๎๔ ทุน 

                       รายละอียดจำนวนทุน฿นตละหนวยตามอกสารหมายลข ํ รายชืไอจังหวัด฿นตละภาค 

ตามอกสารหมายลข ๎   ละงืไอนเขการสมคัรทุนกลุมทีไ ๏ ตามอกสารหมายลข ๏ 

 ๎.   ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ   ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง กรม 
หรือหนวยงานของรัฐ ทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา  
๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌทำเวຌกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม นอกจากตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌรับเปลຌวทัๅงสิๅน  
ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย  

  ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

                   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
                  ๏.ํ   มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌนคุณสมบัติทัไวเป฿นรืไองอายุตามมาตรา ๏๒ ก. (๎) ผูຌสมัครมีอายุตไำกวา  

ํ๔ ป เดຌ 
                  ๏.๎   มีอายุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ํํ พฤศจิกายน ๎๑๒๐ 

      ๏.๏   กำลังศึกษาอยู฿นปสุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา ๎๑๒๐ 

ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๎๑๒์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอืไนทีไกระทรวง ศึกษาธิการรับรองวาทียบทา ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, 

C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี 



-๎- 

 

     ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ทีไกำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียน  
ทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสอืรับรองผลการรยีนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
                  ๏.๐   มีศีลธรรม ละความประพฤติด ี

                   ๏.๑   เมอยู฿นระหวางการรับทุนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน หรือตอบทนทุน฿ด โ 

ยกวຌน จะเดຌรับอนุญาตจากหนวยงานจຌาของทุน฿หຌสมัครสอบเดຌ ละเดຌสงหนังสืออนุญาตดังกลาว฿หຌสำนักงาน ก.พ. 
ภาย฿นวันสอบขຌอขียน 

  ๏.๒   ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน 

 ๐.   การรับสมัครสอบ 

     ๐.ํ   ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.  
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholarโ.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวัตกรรมทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบเดຌ 
฿นวใบเซต์ดังกลาว 

       ๐.๎  กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร 

        ๐.๎.ํ  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมคัรเดຌตัๅงตวันทีไ ํํ ตุลาคม - ํํ พฤศจิกายน ๎๑๒๐  

ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอน ดังนีๅ 
    (ํ)   ปຂดวใบเซต์  http://scholar2.ocsc.go.th 

    (๎)   กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไกำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัต ิ

    (๏)  พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A๐ จำนวน 
๏ ผน หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

          ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบสามารถขຌาเป
พิมพ์฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร
฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ 
   ๐.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินฉพาะทีไคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด 
ิมหาชน  ีทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  ตัๅงตวันทีไ ํ ํ ตุลาคม - ํ๎ พฤศจิกายน ๎ ๑๒๐ 

ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 

    ๐.๎.๏  คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย 

           (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 

    (๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บาท 

        คาธรรมนียมฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 

   ๐.๎.๐  ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://stscholar.nstda.or.th/
http://www.ocsc.go.th/


-๏- 

 

     ๐.๎.๑  การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม
ิฉบับทีไ ๎  ีพ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓ 

  ๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน  

        ๐.๏.ํ ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก 

เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป นบัถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 

        ๐.๏.๎   สำนาระบียนสดงผลการรียนรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ํ ชุด 

      ๐.๏.๏  หนังสือรับรองความประพฤติละความหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ) 

   ๐.๏.๐  หนังสือรับรองทีไสดงวาผูຌสมัครเดຌ ขຌารวมครงการ หรือกำลังศึกษาอยู  
฿นสถานศึกษา อยาง฿ดอยางหนึไง ตามอกสารหมายลข ๏ ิฉพาะผูຌสมัครกลุม ๏ี 
   ๐.๏.๑  หนังสืออนุญาต฿หຌมาสมัครสอบจากหนวยงานจຌาของทุน กรณีผูຌสมัครตามขຌอ ๏.๒ 

         ๐.๏.๒ สำนาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ด
อยางหนึไง จำนวน ํ ชุด   

         สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมบนดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด A๐ ขียน ชืไอ - นามสกุล 
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
                 ๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 

  ๐.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทนุฯ ประจำป ๎๑๒๐  

   ๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน  
   ๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน 

  ๐.๒ ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ 
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสำคัญ 

  ๐.๓ ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย หรือ 

ทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ  
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 



-๐- 

 

 ๑.  การตงตัๅงคณะกรรมการกีไยวกับการสอบ 

       ๑.ํ ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล
ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
                  ๑.๎ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด 
ระบียบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 

                 ๑.๐ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ      
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครทราบ 

 ๒. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการ
สอบขงขัน ฿นวันทีไ ํ๕ พฤศจิกายน ๎๑๒๐ ทางวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th, 

http://scholarโ.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
ทีไ http://stscholar.nstda.or.th หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบ
ละวิธีการสอบขงขัน 

 ๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน 

                      รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารหมายลข ๐ 

             ๔.  กณฑ์การตัดสิน 

                  ๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองขຌาสอบทุกวิชา  
฿นหนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ 
          - วิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมดของทุกประภททุน 
฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        -  คะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน 
ยกวຌนทุนหนวย฿ดมีจำนวน ๎ - ๐ ทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวน
เมกิน ๏ ทา ของจำนวนทุน  
 

                           ฿นการสอบครัๅงนีๅ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตรวจขຌอสอบ
วิชาภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะ
ผูຌสมัครสอบทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

  ๔.๎ ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยจะตຌองเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ ๓์ 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://stscholar.nstda.or.th/


-๑- 

 

                 ๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
รวมกันสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌคะนนรวมตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทากัน  
฿หຌผูຌเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมินความ
หมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน) ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌคะนน
สัมภาษณ์สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

                   ๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภทจะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌ฿น฿บสมัครรับทุน 
ป็นลำดับรกกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิการรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

  ๔.๑ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 

  ๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดจะถือวาสละสิทธิการรับทุน 

                  ๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ 
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌ฿นลำดับ
ถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  ๔.๔  กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบ 

ตามจำนวน คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน 
หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

            ๕.   การรายงานตัวละการอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ํ์.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.  

฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 

              ํํ. การทำสัญญา 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรม กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
           ํ๎. การรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 

 



-๒- 

 

           ํ๏. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                   ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังตอเปนีๅ 
  ํ๏.ํ  เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

  ํ๏.๎  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา 
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
  ํ๏.๏  ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๎๑๒๐ 

 

       (ลงช่อ)     ชติม   ห ญ ผชิญ 
 

                          (น งชติม   ห ญ ผชิญ) 

                    รอง ลข ธิก ร ก.พ. ปฏิบติร ชก ร ทน  

                                       ลข ธิก ร ก.พ. 
 

 

 สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



รายละอียดของทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

ประจำปี โ565 ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี 
 

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

 

กลุมทีไ  แ ิหนวยทีไ  เใโเเเแูเใโเเ16ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน ป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใเดຌ 

  

หนวยทีไ เใโเเเแ ตามความตຌองการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ิองค์การมหาชนี   
 เปศึกษา฿นสาขา  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 

 นຌน Astronomy/ Astrophysics Data Science/  
  Data-driven Astronomy/ Astrophysics 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร  
  ครือรัฐออสตรลีย หรือประทศ฿น฿นภูมิภาคยุรป 

 จำนวน แ ทุน 

 
หนวยทีไ เใโเเเ2 ตามความตຌองการของ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์การมหาชนี 

 เปศึกษา฿นสาขา  Bio-medical Engineering 
 นຌน Brain and Neuro Imaging 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประทศ฿น฿นภูมิภาคยุรป 

 จำนวน แ ทุน 

 

หนวยทีไ เใโเเเ3  ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา คณะวิศวกรรมศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
 เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมเฟฟງา 

  นຌน วิศวกรรมสืไอสารละระบบอัจฉริยะ 
 ระดับปริญญา ตรีูทูอก  

    ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

     ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
     หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

  จำนวน แ ทุน 
 
 

 

 



โ 

 

กลุมทีไ  แ ิหนวยทีไ  เใโเเเแูเใโเเ16ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน ป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใเดຌ 

 

หนวยทีไ เใโเเเ4  ตามความตຌองการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนกน 

 เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมรถเฟความรใวสูง 
  นຌน วิศวกรรมรถเฟความรใวสูง/ ระบบราง/ MagLev 
 ระดับปริญญา ตรีูทูอก  

    ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

     ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
     หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

  จำนวน แ ทุน 
 
หนวยทีไ เใโเเเ5  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   เปศึกษา฿นสาขา  วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
     นຌน หุนยนต์พืไออุตสาหกรรม 
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   

    ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

     ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
     หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

    จำนวน แ ทุน 

 

หนวยทีไ เใโเเเ6  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
  นຌน Cognitive Science/ Cognitive Informatics ทาง 

Artificial Intelligence ฿นชงิวิศวกรรม 

 ระดับปริญญา ตรีูทูอก  

    ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

     ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
     หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

  จำนวน แ ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใ 

 

กลุมทีไ  แ ิหนวยทีไ  เใโเเเแูเใโเเ16ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน ป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใเดຌ 
 

หนวยทีไ เใโเเเ7 ตามความตຌองการของ ภาควิชาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจ ศรษฐศาสตร์ละการสืไอสาร 

      มหาวิทยาลัยนรศวร 

   เปศึกษา฿นสาขา  การบริหารละการจัดการทคนลยี  
 นຌน นวัตกรรมดຌานการบริหารจัดการ/ นวัตกรรมทางการงิน/ 
  ธุรกิจดิจิทัล/ นวัตกรรมละการตลาดชิงสรຌางสรรค์ 
   ระดับปริญญา  ตรีูทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

      จำนวน แ ทุน 

 

หนวยทีไ เใโเเเ8  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาภสัชกรรมสังคมละบริหารภสัชกิจ 
     คณะภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  เปศึกษา฿นสาขา ชีวสถิติ (Biostatistics) 
   นຌน ภสัชสถิติ   
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน แ ทุน 
 
หนวยทีไ เใโเเเ9  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
  เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
   นຌน วิศวกรรมหุนยนต์/ วิศวกรรมครืไองกล ทีไกีไยวกับ 
    หุนยนต์ ดຌาน Robotics/ Assistive Devices ฿นกลุม  
    Human-robot Interaction 
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
   ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
    ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน 1 ทุน 
 
 
 
 
 
 



ไ 

 

กลุมทีไ  แ ิหนวยทีไ  เใโเเเแูเใโเเ16ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน ป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใเดຌ 

 
หนวยทีไ เใโเเ10  ตามความตຌองการของ คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  เปศึกษา฿นสาขา Animal Science/ Swine Science / Policy Science/  
   Dairy Science 
   นຌน Bioinformatics in Animal Production 
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
   ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
    ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐกาหลี 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
   จำนวน 1 ทุน 
 
หนวยทีไ เใโเเ11  ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีสารสนทศ  คณะทคนลยีสารสนทศ 
     สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง 
  เปศึกษา฿นสาขา วิทยาการคอมพิวตอร์ (Computer Science) 
   นຌน Quantum Computing/ AI and Deep Learning/ 
    Game Design and Virtual Reality 
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
   ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
    ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน 1 ทุน 
 
หนวยทีไ เใโเเแ2  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาการพทย์บูรณาการ คณะการพทย์บูรณาการ 
     มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี 
  เปศึกษา฿นสาขา Chemical Biology 
   นຌน Pharmaceutical Biology/ Phytochemistry/  
    Phytomedicine/ Natural Drug Discovery 
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
   ณ  สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน นิวซีลนด์ 
    ครือรัฐออสตรลีย หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน 1 ทุน 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

กลุมทีไ  แ ิหนวยทีไ  เใโเเเแูเใโเเ16ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน ป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใเดຌ 

 
หนวยทีไ เใโเเแ3  ตามความตຌองการของ สหวิทยาการ  วิทยาลัยทคนลยีละสหวิทยาการ 
     มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา 
  เปศึกษา฿นสาขา Advanced Analytics 
   นຌน Business Intelligence/ Decision Support Technology 

  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
   ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
    ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
    หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน 1 ทุน 

 
หนวยทีไ เใโเเ14 ตามความตຌองการของ ภาควิชาครืไองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เปศึกษา฿นสาขา  วิศวกรรมครืไองกล 
      นຌน  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัย฿หม 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน แ ทุน 
 
หนวยทีไ เใโเเแ5  ตามความตຌองการของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตขอนกน 
  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
   นຌน Robotics & Automation Engineering/  
    Mechatronics Engineering  
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน 1 ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

กลุมทีไ  แ ิหนวยทีไ  เใโเเเแูเใโเเ16ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน ป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใเดຌ 

 
หนวยทีไ เใโเเแ6  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์  
     คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมคอมพิวตอร์/ วิทยาการคอมพิวตอร์ 
   นຌน Intelligence System  
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก   
 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

   จำนวน 1 ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



็ 

 

กลุมทีไ  โ ิหนวยทีไ  เใโเเ1็– เใโเเ24ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน จะตຌองกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาทีไอยู฿นภาคดียวกันกับ 

   หนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรทุน 

 

หนวยทีไ เใโเเ17 ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีวิศวกรรมเฟฟງา คณะอุตสาหกรรมละทคนลยี 
ิภาคกลางี     มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 
   เปศึกษา฿นสาขา  Quantum Information Science and Technology 
 นຌน  ทคนลยียานพาหนะเฟฟງา การออกบบมอตอร์สมัย฿หม  
  ชน Permanent Magnet Assisted Synchronous  
  Reluctance Motor (PMa-SynRM)/ Synchronous  
  Reluctance) Motor (SynRM) รวมถึง การออกบบระบบ 
  ควบคุม฿หม ชน การควบคุมบบเมชิงสຌน (Nonlinear  
  Control System 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

 จำนวน แ ทุน 
 

หนวยทีไ เใโเเ18 ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์/ สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ/ 
ิภาคหนือี     สาขาวิชาวิทยาการขຌอมูลละการจัดการสารสนทศ  
      คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   เปศึกษา฿นสาขา  Information Technology 
 นຌน Information Technology/ Information Systems/ 
  Information and Security/ Data Science 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ประทศ฿นภูมิภาคยุรป หรือประทศ฿นภูมิภาคอชีย 

 จำนวน แ ทุน 
 

หนวยทีไ เใโเเ19 ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีการอาหารละภชนศาสตร์ 
ิภาคตะวันออกฉียงหนือี   คณะทคนลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   เปศึกษา฿นสาขา  ทคนลยีการอาหาร 
 นຌน จุลชีววิทยาทางอาหาร หรือภชนาการ 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

 จำนวน แ ทุน 
 



่ 

 

กลุมทีไ  โ ิหนวยทีไ  เใโเเ1็– เใโเเ24ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน จะตຌองกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาทีไอยู฿นภาคดียวกันกับ 

   หนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรทุน 

 
หนวยทีไ เใโเเ20 ตามความตຌองการของ ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
ิภาคตะวันออกฉียงหนือี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   เปศึกษา฿นสาขา  Nanotechnology/ Medical Physics/  

Biomedical Physics/ Biomedical Engineering 
 นຌน  Radiotherapy/ Medical Imaging/  
  Medical Device and Instrument 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  

 จำนวน แ ทุน 
 

หนวยทีไ เใโเเ21 ตามความตຌองการของ สาขาวิชากษตรศาสตร์ คณะกษตรละอุตสาหกรรมกษตร 

ิภาคตะวันออกฉียงหนือี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
เปศึกษา฿นสาขา  ครืไองจักรกลการกษตร (Agriculture Machinery) 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

 จำนวน แ ทุน 

 

หนวยทีไ เใโเเ22 ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ 
ิภาคตะวันออกฉียงหนือี   คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 

   เปศึกษา฿นสาขา  Robotics and Artificial Intelligence Engineering 
 นຌน Robotics and Artificial Intelligence System;  
  Advance Robotics Machine Design, Control  
  and Maintenance 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  สาธารณรัฐกาหลี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 จำนวน แ ทุน 
 

 
 

 

 

 



9 

 

กลุมทีไ  โ ิหนวยทีไ  เใโเเ1็– เใโเเ24ี    
:  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน จะตຌองกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาทีไอยู฿นภาคดียวกันกับ 

   หนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรทุน 

 
หนวยทีไ เใโเเ23 ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
ิภาค฿ตຌี       มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   เปศึกษา฿นสาขา  วิทยาศาสตร์ครืไองสำอาง 
 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

 จำนวน แ ทุน 
 
หนวยทีไ เใโเเ24 ตามความตຌองการของ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ละการจัดการ   
ิภาค฿ตຌี       คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   เปศึกษา฿นสาขา  Biochemical Science and Technology in Animal Production 

 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีลนด์ 
  สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 จำนวน แ ทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แเ 

 

กลุมทีไ  3 ิหนวยทีไ  เใโเเ25-0320028ี    
 :   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน จะตຌองป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาทีไผานการบมพาะละสริมสรຌาง

ศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

หนวยทีไ เใโเเ25 ตามความตຌองการของ ภาควิชาครืไองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 เปศึกษา฿นสาขา  วิศวกรรมครืไองกล 
 นຌน  วิศวกรรมยานยนต์ละระบบพลังงานขับคลืไอนยานยนต์ 
 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
 จำนวน แ ทุน 

 
หนวยทีไ เใโเเ26 ตามความตຌองการของ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 

 เปศึกษา฿นสาขา  Robotics Engineering   
 นຌน Anthrobotics/ Bio-inspired Robotics    
 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
 จำนวน แ ทุน 

 

หนวยทีไ เใโเเ27 ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เปศึกษา฿นสาขา  ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
 นຌน  วิศวกรรมเฟฟງา (Power Systems) 
 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
 จำนวน แ ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แแ 

 

กลุมทีไ  3 ิหนวยทีไ  เใโเเ25-0320028ี    
 :   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบขงขัน จะตຌองป็นผูຌกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษาทีไผานการบมพาะละสริมสรຌาง

ศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
หนวยทีไ เใโเเ28 ตามความตຌองการของ ภาควิชาพืชเร  คณะกษตรศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 เปศึกษา฿นสาขา  Molecular Breeding 
 นຌน การ฿ชຌทคนลยีดีอในอสมัย฿หม฿นการพัฒนาพันธุ์พืช 
  บบจาะจง (Breeding by Design) ละมีความรูຌดຌาน 
  ชีวสารสนทศศาสตร์ (Bioinformatics)    
 ระดับปริญญา  ตรี-ทูอก  

 ณ  สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
 จำนวน แ ทุน 

 



             อกสารหมายลข ๎ 

 

 

 รายชืไอจังหวัด฿นตละภาค 

 
  

ภาคกลาง 
ิ๎๓ จังหวัดี 

กรุงทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท 

 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อางทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะชิงทรา 

 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระกຌว สระบุรี 
  

ภาคหนือ กำพงพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์ 
(ํ๒ จังหวัด) ชียงราย ชียง฿หม นาน พร มฮองสอน ลำปาง ลำพูน พะยา 

 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

(๎์ จังหวัด) 

ขอนกน ลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ นครพนม 

มหาสารคาม รຌอยอใด อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ ศรีสะกษ สุรินทร์ ยสธร บึงกาฬ 
 

ภาค฿ตຌ 
(ํ๐ จังหวัด) 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร์ธานี กระบีไ ตรัง พังงา ภูกใต ระนอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             อกสารหมายลข ๏ 

 

งืไอนเขการสมัครทุนกลุมทีไ ๏ 

 

 ผูຌสมัครจะตຌองขຌารวมครงการหรือกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษา อยาง฿ดอยางหนึไง ดังนีๅ 
 

ํ. ครงการสนับสนุนการจัดตัๅงหຌองรียนวิทยาศาสตร์฿นรงรียน ดยการกำกับดูลของมหาวิทยาลัย  
ิํ๒ รงรียนทัไวประทศี หรือ 

๎. ครงการหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ตามนวทาง สสวท. ละ สอวน. หรือ 

ิ๙ ศูนย์มขาย ๎์๓ รงรียนทัไวประทศี 
๏. ครงการพัฒนาละสงสริมผูຌมีความสามารถพิศษทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือ 

ิรงรียนศูนย์ พสวท. ํ์ หงทัไวประทศี 

๐. รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ิํ๎ รงรียนครือขายทัไวประทศี หรือ 

๑. รงรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ 

๒. รงรียนกำนิดวิทย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อกสารหมายลข ๐ 

 

หลักสูตรละวิธีการสอบขงขันทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ประจำปี ๎๑๒๐ 

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

ํ.  สอบขຌอขียน วิชาทีไสอบ มี ๐ วิชา ดังนีๅ 
 

วิชาทีไสอบ หลักสูตรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 
 

ํ.  ภาษาอังกฤษ 
 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

ํ์์ 
 

๏ ชัไวมง 

๎.  สังคมศึกษา 
     ละภาษาเทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
     ิศาสนาละ 

     วัฒนธรรมี 
 

 

 

 

 

 

 -  ภาษาเทย 

 

 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ๐-๒  

   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละฉบับปรับปรุง  
   พุทธศักราช ๎๑๒์ ดังนีๅ   
   สาระทีไ ํ (มาตรฐาน ส ํ.ํ, ส ํ.๎) 

   สาระทีไ ๎ (มาตรฐาน ส ๎.ํ, ส ๎.๎) 

   สาระทีไ ๏ (มาตรฐาน ส ๏.ํ, ส ๏.๎) 

   สาระทีไ ๐ (มาตรฐาน ส ๐.ํ, ส ๐.๎, ส ๐.๏) 

   สาระทีไ ๑ (มาตรฐาน ส ๑.ํ, ส ๑.๎) 

   ิ๒์ คะนนี 
-  ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจน 

   ความสามารถ฿นการประมวลละรียบรียงความคิด ละขียน 

   ตามหัวขຌอทีไกำหนด  
   ิ๐์ คะนนี 

 

 
 

ํ์์ 

 

 
 

๏ ชัไวมง 

๏.  คณิตศาสตร์ -  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ๐-๒  

   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง  
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละ 

   ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๎๑๒์  ดังนีๅ   
   สาระทีไ ํ (มาตรฐาน ค ํ.ํ, ค ํ.๎, ค ํ.๏, ค ํ.๐) 

   สาระทีไ ๎ (มาตรฐาน ค ๎.ํ, ค ๎.๎) 

   สาระทีไ ๏ (มาตรฐาน ค ๏.ํ, ค ๏.๎) 

ํ์์ ๏ ชัไวมง 



- ๎ - 

 

วิชาทีไสอบ หลักสูตรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

๐.  วิทยาศาสตร์ 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ๐-๒  

   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละ 

   ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๎๑๒์ ดังนีๅ     
   สาระทีไ ํ (มาตรฐาน ว ํ.ํ, ว ํ.๎, ว ํ.๏) 

   สาระทีไ ๎ (มาตรฐาน ว ๎.ํ, ว ๎.๎, ว ๎.๏) 

   สาระทีไ ๏ (มาตรฐาน ว ๏.ํ, ว ๏.๎) 

   สาระทีไ ๐ ิมาตรฐาน ว ๐.ํ, ว ๐.๎ี 

ํ์์ ๏ ชัไวมง 
 

 

๎.  การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน (คะนนตใม ํ์์ คะนน) 
  

 จะประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของ
ผูຌสมัคร รวมทัๅง ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับมา
ปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไกำหนด ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับมาปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานทีไกำหนด ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์
ปัญญาละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ 
หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 

 

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


