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ประกาศส่านกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี                        

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจา่ป ี256๎  
(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา) 
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 ดຌวยส่านักงาน ก.พ. จะด่านินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจ่าปี 2561 (ทุนบุคคลทัไวเประดับ
ปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอ่านาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 
ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงก่าหนดหลักสูตรละ
วิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จ่านวน  1๕๎  หนวย   รวม  แ๕๏  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 2.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 
  โ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง กรม 
หรือหนวยงานของรัฐ ทีไกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยีก่าหนด ปຓนระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลา
ทีไเดຌรับทุน 
  โ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌท่าเวຌกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงิน 
อีก 2 ทาของจ่านวนงินทุนดังกลาว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย 

 

 3.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  3.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    3.1.1 ปຓนผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละปຓนผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 
ตามทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
    3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก 
      (1)  ปຓนผูຌที ไก่าลังศึกษาอยู ฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณี ละมืไอส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว  จะตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน 
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 
หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี หรือ 
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      (2) ปຓนผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿น 
ตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)  
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี 
    3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ปຓนผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมี 
ผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, 
B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ปี นับถึง
วันทีไปຂด รับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี 
  ใ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมปຓนเปตามหลักกณฑ์ทีไก่าหนดเวຌ ตามขຌอ 3.1.2 หรือขຌอ 3.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 
จากสถานศึกษามาสดงวาปຓนผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  3.3  ส่าหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองปຓนผูຌซึ ไงเมคย
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
  3.4  ผูຌสมัครสอบซึไงปຓนผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางด่านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ  
    3.5  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองปຓนผูຌซึไง  
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌท่าเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  3.6  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ  ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน 
ทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว   
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
    3.7  ผูຌสมัครสอบทีไปຓนขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอน
เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  3.8 ผูຌสมัครสอบตຌองเมปຓนนักศึกษา฿นระดับปริญญาอก฿นประทศ ละถຌาผูຌสมัครสอบ
ปຓนนักศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นประทศ ละเดຌริไมท่าวิทยานิพนธ์เปลຌว หากปຓนผูຌเดຌรับทุนตຌองท่าวิทยานิพนธ์     
฿หຌสรใจกอน จึงจะออกดินทางเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศเดຌ 
  3.9 ปຓนผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  3.10 ส่าหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอ 
รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ 6 ของค่าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
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 4.   การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทีไศูนย์ ขาวส่านักงาน ก .พ . 47/111      
ถนนติวานนท์ ต่าบลตลาดขวัญ อ่าภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของส่านักงาน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์
ดังกลาว 
 

  ไ.โ  ก่าหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ไ.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ 9 พฤศจิกายน – โ  ็ธันวาคม โ56  ํ
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 
ทีไก่าหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการช่าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จ่านวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     4.2.2 น่าบบฟอร์มการช่าระงินเปช่าระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  
ตัๅงตวันทีไ 9 พฤศจิกายน – โ่ ธันวาคม โ56ํ ภาย฿นวลาท่าการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอ
ช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     4.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จ่านวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
     4.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ่าตัวสอบ 
ดยจะก่าหนดลขประจ่าตัวสอบตามล่าดับของการช่าระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการช่าระงิน 
เดຌภายหลังการช่าระงิน ็ วัน  
     4.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 
     4.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบปຓนผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันปຓนทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 

  4.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาด่า ถายเวຌเมกิน 1 ปี ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
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     (2) ส่านาปริญญาบัตร หรือส่านาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงส่านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไก่าลังศึกษาอยูชัๅนปีสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌน่าส่านาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมส่านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 
     (3)   ส่านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท ส่าหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก 
     ิไี  ส่านาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือส่านาทะบียนบຌาน 
     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบปຓนขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ ทุน  
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 2560ี 
     (6)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน ส่านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บส่าคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ปຓนตຌน  
     ส่านาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง ส่านาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจ่าตัวสอบ 
ก่ากับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจ่าตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
       4.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความปຓนจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนปຓนผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 4.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
   4.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   4.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด่านินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   4.8  ผูຌสมัครสอบทีไปຓนผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม ส่านักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอ่านวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไส่านักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 5. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  5.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล 
ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

   5.2   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจ่าวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
   5.3   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก่าหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
ก่าหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการด่านินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  
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   5.4   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  6.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 
      ส่านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ็ มกราคม โ56๎ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
ละวใบเซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไ http://stscholar.nstda.or.th หัวขຌอการประกาศรายชืไอ
ผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 7.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      7.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร 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      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะปຓนเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     7.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา 
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจ่าปຓนส่าหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจ่าปຓนส่าหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม   
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ปຓนตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ /หรือ ดยการพิจารณาประมิน  
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
 

   7.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    7.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวาคะนนฉลีไย  (mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    7.2.2  สอบผานวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวา
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    7.2.3  เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
ตามทีไก่าหนด฿นขຌอ 7.2.1 ละ 7.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามล่าดับ ดยคัดเวຌจ่านวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจ่านวน โ-ไ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จ่านวนเมกิน ใ ทาของจ่านวนทุน  

  7.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองปຓนผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ่ากวารຌอยละ 70 
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   7.4  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไ่ากวาลงมาตามล่าดับ 
   7.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ปຓนภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ปຓนภาษาอังกฤษสูงกวา
ปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   7.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌปຓนล่าดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

   7.7  คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  7.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. 
ก่าหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

  7.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นล่าดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅปຓนผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  7.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการด่านินการสอบ 
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 8.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือปຓนทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 10. การท่าสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท่าสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ก่าหนด 
ทัๅงนีๅ จะท่าสัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไ   
จะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 11. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท่าสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจ่าดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ปຓนตຌน 
 

 12. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไส่านักงาน ก .พ. ก่าหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
 
 
 



- 7 - 
 

 13. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌก่าหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 

 14. การพิกถอนการ฿หຌทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  14.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  14.2   กรณีผูຌทีไก่าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน เมส่ารใจการศึกษา฿นปีการศึกษา 256ํ ละ/หรือมืไอส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณ ี

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

   14.4  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการท่าสัญญาตามทีไส่านักงาน ก .พ. 
ละ/หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยีก่าหนด 

  14.5   ปຓนผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. ก่าหนด 

      14.6   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ปี 
      14.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไ่ากวา 550 (Paper–based)   
หรือตไ่ากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไ่ากวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมปຓนที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
  14.8  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก่าหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  14.9  เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ปี 
นับตวันประกาศรายชืไอปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ิลงชื่อี                พัชรภากร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

      

ส านาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านากการพิศ  

 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ 

 

เมหนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์แ สถาบันมาตรวิทยาหงชาต ิ วิศวกรรมครืไองกล/ 
วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรมอุตสาหการ/ 
วิศวกรรมการวัดคุม/ 
ฟຂสิกส์/ ฟຂสิกส์
ประยุกต ์

มาตรวิทยา 
(Metrology) ดຌาน
นวัตกรรมละพัฒนา
ครืไองมือวัด/ 
Instrument รวมทัๅง
ทคนลยีทีไกีไยวขຌอง
ดຌานการวัด/ 
หุนยนต์/ ระบบ
อัตนมัต ิ

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการวัดคุม  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์  
    ทางฟຂสิกส์ประยุกต ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 61ี 

์๏๏์0์โ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ 
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ดาราศาสตร์ 
(Astrophysics) 

Data Intensive 

Astronomy/ 

Computational 

Astrophysics and 

Cosmology 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน  
    ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกีหรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวาใ.5เหรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 61ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 61ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

อกสารนบทຌาย ํ 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0์ใ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ 
ิองค์การมหาชนี 

ดาราศาสตร์/ ฟຂสิกส ์ Optics/ 

Instrumentation  

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน  
    ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวาใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์ไ สถาบันวิจัยสงซินครตรอน 
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ครืไองรง
อนุภาค  
ิAccelerator 

Physics) 

ระบบมหลใกส่าหรับ
ครืไองรงอนุภาค 
ิAccelerator 

Physics)/ ทคนลยี
สูญญากาศ 
(Vacuum 

Technology 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไน  
    ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 61ี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์5 สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅา่
ละการกษตร  
ิองค์การมหาชนี 

การบรหิารจดัการนๅ่า/ 
สิไงวดลຌอม 

Water 

Management/ 

Environmental 

Geography and 

Climate Change/ 

Applied Science 

on Environmental 

Studies/ 

Environmental 

Technology for 

Sustainable 

Development/ 

Environmental 

Science & 

Technology/ 

Municipal Water 

and Infrastructure 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น  
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์6 ส่านักงานคณะกรรมการ 
นยบายวิทยาศาสตร์ ทคนลยี
ละนวัตกรรมหงชาติ 

นยบาย
วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละ
นวัตกรรม 

Intellectual 

Property 

Management/ 

Research 

Commercialization 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี  
    แ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
            หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารพทย์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมี 
          ความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ หรอื  
    แ.โ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์   
            หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศกึษาตอ 
           ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.เเ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
    แ.ใ อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 
โ. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปรญิญาอกี 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์  
            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา  
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
    โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไ่ากวา ใ.5เ หรือ 
           ทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ 
    โ.ใ อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61ี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ07 ส่านักงานลขานุการ
คณะกรรมการสงสรมิกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์  
ส่านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ละทคนลย ี

นยบายละ 

การจัดการ
วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยีละ
นวัตกรรม 

Cluster 

Development 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

สาธารณรัฐกาหลี 
สาธารณรัฐสิงคปร์
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด์  
ประทศ฿นภมูิภาค

ยุรป 

แ 
 

1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์่ สายงานกิจการพิศษ 
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

วิศวกรรมอากาศ
ยาน/ วิศวกรรม
อากาศยานเรຌคนขับ 

ระบบการบริหาร
จัดการจราจรอากาศยาน
เรຌคนขับ 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาค
ยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
     ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ์้ สายงานกิจการพิศษ 
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรมเฟฟງา
ควบคุม/ วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

ระบบควบคมุ
อัตนมัตสิ่าหรับ
อากาศยานหรือ 

ยานยนตเ์รຌคนขับ 

ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
     ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เแเ สายงานกิจการพิศษ 
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

ปัญญาประดิษฐ์
ส่าหรับระบบการ
บริหารจดัการละ
ควบคุมอากาศยาน 

เรຌคนขับ 

ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
     ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แแ ภาควิชาทคนลยีทางอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรมอาหาร Computer 

Simulation 

Techniques 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
2. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางอาหาร  
    ทางทคนลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0แโ ภาควิชาวัสดุศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Materials Science 

and Engineering 

Green Ceramic 

Manufacturing 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางคม ี
    ทางคมีอุตสาหกรรม ทางฟຂสิกส์ ทางทคนลยีซรามิก 
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมซรามิก 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์01ใ ภาควิชากษตรกลวิธาน 
คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

วิศวกรรมครืไองกล/ 
วิศวกรรมการกษตร 

ครืไองจักรกล
การกษตรระบบ
อัตนมัติพืไอ
การกษตร 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือทางทคนลยีครืไองจักรกลการกษตร  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์01ไ สถาบันคຌนควຌาละพัฒนา
ผลิตผลทางการกษตรละ
อุตสาหกรรมกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์

การผลิตละการ
ออกบบวิศวกรรม
พืไอการผลิต 

Material and 

Machine Designs 

ท-อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลติ  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางพลังงานทดทน ทางวัสดุศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ จา่นวน
ทนุ 

คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์015 กองบริหารการวิจยัละบริการ
วิชาการ ส่านักงานวิทยาขต
ก่าพงสน 
ฝ่ายครืไองจักรกลการกษตร
หงชาติ 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
วิทยาขตก่าพงสน 

วิศวกรรมการกษตร วิศวกรรมการกษตร
ทางครืไองจักรกล
การกษตร 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์เ16 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 

วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

Digital Technology/ 

Data Mining/ 

Machine Learning/ 

Artificial Intelligence/ 

Embedded System/ 

Network 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหพนัธ์สาธารณรัฐยอรมน ี

สาธารณรัฐฝรัไงศส  

แ 
 

1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    สาขาสารสนทศศาสตร์ ทางวทิยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์01็ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

Engineering 

Education/ 

Technology 

Work Integarated 

Learning 

ท-อก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์01่ มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

Electrical 

Engineering/ 
Computer 

Engineering 

Internet of Things ท-อก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์01้ มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

Electrical 

Engineering/ 
Computer 

Engineering 

Internet of Things 

ิดຌานการกษตรี 
ท-อก 

หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์020 ภาควิชาคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

คมีครืไองส่าอาง ทคนลยีการผลติ 
ละการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

ท-อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร   
ครือรัฐออสตรลยี  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
โ. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ1 ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี

วิศวกรรมชีวคมี  Biopharmaceutical 

Bioprocessing 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา 

 สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
     (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โโ ภาควิชาวิศวกรรมกษตรพืไอ
อุตสาหกรรม 
คณะทคนลยีละการ
จัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัพระจอมกลຌา
พระนครหนือ 

Mechanical 

Design for 

Agricultural 

การออกบบ
ครืไองจักรกล
การกษตร 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา 

 สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
     ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี 
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมกษตร  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โใ วิทยาลัยพลังงานทดทน 
มหาวิทยาลยัมจຌ 

วิศวกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

สหพนัธ์สาธารณรัฐยอรมน ี
สาธารณรัฐฝรัไงศส 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางทคนลยีการจดัการพลังงาน ทางการจัดการพลังงาน 
    ทางวิศวกรรมพลังงานทดทน 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์0โไ คณะวิศวกรรมละ
อุตสาหกรรมกษตร 
มหาวิทยาลยัมจຌ 

ทคนลยี
ครืไองจักรกล
การกษตร/ 
วิศวกรรมครืไองกล/ 
วิศวกรรมการกษตร 

มคาทรอนิกส์  
(Mechatronics) 

อก สหรัฐอมริกา   
ญีไปุ่น 

สหพนัธ์สาธารณรัฐยอรมน ี
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
สาธารณรฐัจีน ิเตຌหวัน  ี

 

1 แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองจักรกลการกษตร  ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ5 สาขาวิชาคมผีลติภณัฑ์
ธรรมชาติ  
ส่านักวิชาวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมฟງาหลวง 

Medicinal 

Chemistry 

Organic Synthesis ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี ทางคมีประยุกต ์
    ทางคมีอินทรีย์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์0โ6 สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนกน 
 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
(Biomedical 

Engineering) 

 

- 

 

 

ท-อก 

 

 

 

 

 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร  

ญีไปุ่น  
ครือรัฐออสตรลยี 

 
 
 
 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ็ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนกน 

 

วิศวกรรมเฟฟງา Artificial 

Intelligence (AI) 

ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมสืไอสาร  ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ่ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา
ละคอมพิวตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรมเฟฟງา 
 

Data Science/ Artificial 

Intelligence 

ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0โ้ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา
ละคอมพิวตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรมเฟฟງา 
 

อิลใกทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใเ ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร ์
คณะสหวชศาสตร ์
มหาวิทยาลยันรศวร 

Biomedical 

Engineering/ 

Biomedical Science 

Biomedical 

Optic/ Vision 

Sciences 

ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางทัศนมาตรศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใแ สาขาทคนิคการพทย ์
คณะสหวชศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

Medical 

Sciences/ 

Microbiology/ 

Molecular 

Biology 

In Vitro Diagnostic ท-อก
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การพทย์  
    ทางทคนิคการพทย์ ทางจุลชีววิทยา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใโ สาขาวิชาทคนลยีทาง
ทะล 
คณะทคนลยีทางทะล 
มหาวิทยาลยับูรพา  
วิทยาขตจันทบุร ี

ทคนลยีชีวภาพ
ทางทะล 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะลละ
ชายฝัດง 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล  ทางทคนลยีชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล   
    หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล 
    ทางทคนลยีชีวภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใใ สาขาวิชาประมง 
คณะทคนลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Food Science and 

Technology 

Fishery Product ท-อก
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวาริชศาสตร์   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์   
    หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางผลิตภัณฑ์ประมง  
    ทางทคนลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  
    ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร 
     หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
     ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๎๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์03ไ ศูนย์วิจัยประสาท
วิทยาศาสตร ์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์
มลกุล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

Neuroscience Cognitive ท-อก
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางประสาทวิทยาศาสตร ์
    สาขาวิชาพทยศาสตร์  สาขาวิชาสัตวพทยศาสตร ์
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
    ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
     หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
     ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ5 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

Biological 

Diversity 

Management 

- ท-อก
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 
 

แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางชีววิทยา  ทางสัตววิทยา 
    หรอืมีวุฒกิารศกึษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ6 คณะสัตวศาสตร์ละ
ทคนลยีการกษตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

Synthetic Biology Synthetic Biology in 

Agricultrue 

ท-อก
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 
 

แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางทคนลยีชีวภาพ 
    หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางสัตวศาสตร์  
    ทางการประมง 
    หรอืมีวุฒกิารศกึษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ็ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ละ
ทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาศาสตร ์
ชีวการพทย์/ 
วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 

- ท-อก
หรืออก  

สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 
 

แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางคมี ทางทคนลยีชีวภาพ 
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ 
    หรอืมีวุฒกิารศกึษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ใ่ ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Coding/ Encryption/ 
Intelligence 
Systems/ High-
performance 
Computing/ 
Computer Security/ 
3D/ Image 

Processing 

อก สหรัฐอมริกา  
คนาดา  

สหราชอาณาจักร  
ญีไปุ่น  

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์0ใ้ ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
ิIndustrial 
Engineering) 

วิศวกรรมดຌานการ
ด่านินงานละวางผน
ระบบราง (Railway 
Operation and 
Planning 
Engineering) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

สาธารณรัฐสิงคปร ์
สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมน ี

ครือรัฐอสตรลีย 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐจีน ิเตຌหวันี 
ขตบริหารพิศษฮองกง

หงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

 ประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น  
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไเ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

Mechanical 
Engineering/ 
Mechatronics 
Engineering 

Human-robot 
Interaction/ 
Industrial Robot 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐอสตรลีย 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น  
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไแ ภาควิชาวาริชศาสตร ์
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

Marine Technology Marine Ecology/ 
Marine Geology 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐอสตรลีย 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางทคนลยีทางทะล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไโ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัสุขทัย 
ธรรมาธริาช 

ทคนลยสีารสนทศ
ละการสืไอสาร/ 
วิทยาการคอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรมคอมพวิตอร ์

Cognitive Science/ 
Cognitive Informatics/ 
Advanced Analytics/ 
วิศวกรรมคอมพิวตอร ์

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐอสตรลีย 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐอินดีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไใ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวตอร ์

Artificial 
Intelligence/ 
Robotics/  
Assistive Devices/ 
Intelligence 
Systems/  
Business 
Intelligence/ Social 
Analytics 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐอสตรลีย 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐสิงคปร ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
    ทางวิศวกรรมสารสนทศ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    ทางทคนลยีสารสนทละการสืไอสาร  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไไ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัสุขทัยธรรมาธิราช 

วิศวกรรมระบบอัตนมัต ิ
(Automation 
Engineering) 

Intelligent 
Manufacturing/ 
Industrial 
Automation/ 
Industrial 
Internet of 
Things/ 
Riobotics 
Engineering 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  ทางวิศวกรรมการผลติ 
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์ทางวิศวกรรมการวัดคุม 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๏๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ5 ภาควิชาคณติศาสตร์ สถิติละ
คอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

สถิติประยุกต/์ 
คณิตศาสตร์
ประกันภัย 

คณิตศาสตร์ประกันภัย 
การวิจัยด่านินงาน 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ ทางคณิตศาสตร์  ทางสถิติ   
    ทางสถิติประยุกต์  ทางการประกันภัย 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ6 ภาควิชาพืชเร 
คณะกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

Agronomy Molecular Breeding ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชากษตรศาสตร์  ทางพืชเร 
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางพันธุศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ็ คณะอุตสาหกรรมกษตร 
สถาบันทคนลย ี
พระจอมกลຌาจຌาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ทคนลยีชีวภาพ
ละสิไงวดลຌอม 

ชีวสารสนทศศาสตร์ 
(Bioinformatics)/ ชีวสถิติ 
(Biostatistics)/ Synthetic 
Biology 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
    ทางทคนลยีชีวภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์0ไ่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันทคนลย ี
พระจอมกลຌาจຌาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วิศวกรรมซรามิกส์ ทคนลยีการผลิต ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐสิงคปร ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมวสัดุ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0ไ้ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลกรุงทพ 

วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
ทคนลยีสารสนทศ 

Cyber Security/  
Data Science 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
    หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยีสารสนทศ   
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05เ สาขาวิชาวิศวกรรมยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

วิศวกรรมส่ารวจ 
 

Geodetic 
Engineering/ 
Surveying/ 
Construction 
Surveying 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอก  ี 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมยธา   
    ทางวิศวกรรมส่ารวจ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์05แ คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส์ละ
คอมพิวตอร ์

อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส/์ 
Electronics Sensor 

ท-อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05โ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลธัญบรุ ี

Robotics/ 
Assistive Devices 

Human-robotic 
Interaction 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
    ทางวิศวกรรมการผลิต 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05ใ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวตอร ์
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลพระนคร 

Data Science Big Data Proessing and 
Management 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี  
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรอืสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ   
    ทางสถิติ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05ไ สาขาวิชาวิศวกรรม
ทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลรตันกสินทร ์

วิศวกรรม
ทรคมนาคม 

ประมวลผลสัญญาณดจิิทัล ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์055 สาขาวิชาวิศวกรรม
ทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลรตันกสินทร ์

วิศวกรรม
ทรคมนาคม 

การสืไอสารขຌอมลู ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
    ทางวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 

์๏๏์056 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะอุตสาหกรรมละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน 
วิทยาขตสกลนคร 

วิศวกรรมครืไองกล Machine Design and 
Automatic Control 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05็ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

วิศวกรรมเฟฟງา 
(Electrical 
Engineering) 

อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัย฿หม (Next-
generation 
Automotive)/ Electric 
Vehicle/ Hydrogen 
Electric Vehicle/ Fuel 
Cell Electric Vehicle/ 
Electric Vehicle 
Charging/ Energy 
Storage 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๐๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05่ สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์วร ์
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

วิศวกรรม
ซอฟต์วร์/ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร/์ 
ทคนลยี
สารสนทศ 

กระบวนการผลติ
ซอฟต์วร์/ การประกัน
คุณภาพซอฟต์วร ์

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
    หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์05้ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

จุชชีววิทยา 
(Microbiology) 

ความหลากหลายละการ
ระบุชนิดของจุลินทรีย์/ 
อนุกรมวิธาน/ Anaerobic 
Waste Water/ Waste 
Treatment/ Synthetic 
Biology in Food 
Microbiology 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางจุลชีววิทยา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์06เ สาขาวิชา
กษตรศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

Molecular Breeding พืช/ สัตว ์ อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชากษตรศาสตร์   
    ทางพืชศาสตร์ ทางพืชเร ทางพืชสวน ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์061 สาขาวิชาคม ี
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

คม ี คมีชิงฟຂสิกส ์ ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางคมี 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์062 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิไงวดลຌอม  
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ความถนัดทางระบบ
สารสนทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)/  
ความถนัดทางดຌาน
ทรัพยากรอากาศ 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาท สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
    ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์063 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
คณะทคนลยีการกษตร
ละอาหาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

Genetic 
Molecular 

สัตวศาสตร ์ ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมน ี
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางสตัวศาสตร์  ทางการประมง 
    ทางการพาะลีๅยงสตัว์นๅ่า 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์064 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 

อาหารละภชนาการ การปรุงประกอบ
อาหาร/ การจัดการ
ดຌานอาหารละ
บริการ 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางอาหารละภชนาการ   
    ทางภชนศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์065 สาขาวิชาการจดัการภยัพิบัต ิ
คณะวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

การปງองกันละการ
จัดการภัยพิบัต ิ

วิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีพืไอการ
บริหารจดัการภัย
พิบัติ 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ  
    ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีสิไงวดลຌอม 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนทศศาสตร์ 
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอมละการจัดการภัยพิบตัิ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์066 สถาบันวิศวกรรมชีวการพทย ์
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

Biomedical 
Engineering 

Medical 
Instrumentation 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์067 สถาบันวิศวกรรมชีวการพทย ์
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

Biomedical 
Engineering 

Bioinformatics ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์068 ภาควิชาฟຂสิกส์อตุสาหกรรม
ละอุปกรณ์การพทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineeringี 

Tissue Engineering/ 
Clinical 
Engineering/ 
Hospital 
Engineering 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์069 ภาควิชาฟຂสิกส์อตุสาหกรรม
ละอุปกรณ์การพทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering 

Biomedical 
Instrumentation/ 
Biomechanics/ 
Rehabilitation 
Engineering 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๑๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์070 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering) 

Medical Robotics ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็1 สาขาวิชาทคนิคการพทย ์
คณะสหวชศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering) 

In Vitro Diagnostic/ 
Medical Device/ 
Tissue Engineering/ 
Biomedical 
Engineering 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุ่น 
สาธารณรัฐสิงคปร ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาทคนิคการพทย์ หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็2 ภาควิชาวิศวกรรม 
ชีวการพทย ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering) 

Musculoskeletal 
Biomechanics 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

แ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย ์
    ทางวิศวกรรมคมี หรือสาขาวิชาพทยศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็3 ภาควิชาวิศวกรรม 
ชีวการพทย ์
คณะวิศวกรรมสาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering) 

Computational 
Medicine 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย ์
    ทางวิศวกรรมคมี หรือสาขาวิชาพทยศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์074 ภาควิชาวิศวกรรม 
ชีวการพทย ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิรฒ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรมชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering) 

Biomedical 
Instrumentation/ 
Bioelectronics 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์   
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา  ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็5 ครงการจดัตัๅงสถาบัน
วิศวกรรมชีวการพทย ์
คณะพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ภิาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทยี 

Biomedical 
Engineering/ 
Bioengineering 

Big Data Analytics 
and Health 
Informatics 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร ์
    ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ ทางคณิตศาสตร์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๕  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์0็6 ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การพทย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันทคนลย ี
พระจอมกลຌาจຌาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ภิาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทยี 

Biomedical 
Engineering 

Biomedical 
Instrumentation/ 
Hospital 
Engineering 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็7 ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การพทย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันทคนลย ี
พระจอมกลຌาจຌาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

Biomedical 
Engineering 

Phamaceutical 
Engineering/  
Drug Delivery 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ํ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์   
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็8 หนวยวิจัยชีววิทยามลกุล
ทางการพทย์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

Medicinal Chemistry Drug Design and 
Synthesis/ 
Fragment Base 
Drug Discovery 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางคมีอินทรีย์ 
    หรือสาขาวิชาภสัชศาสตร์  ทางภสัชคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0็9 หนวยวิจัยชีววิทยามลกุล
ทางการพทย์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

Phamacokinetics Drug Metabolism 
and 
Pharmacokinetics 
(DMPK) for New 
Drug Development 
(Lead Optimization 
and Drug Candidate 
Selection) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาภสัชศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์080 หนวยวิจัยวิศวกรรม 
ชีวการพทย ์
ศูนย์ทคนลยีลหะละ
วัสดุหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

วิศวกรรม 
ชีวการพทย์ 
(Biomedical 
Engineering) 

วัสดุคอมพอสติทาง
การพทย์ 
(Composite 
Biomaterials) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุ่น 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๒๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่1 ศูนย์ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส์ละ
คอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

Biomedical 
Engineering/ 
Computer 
Engineering/ 
Computer 
Science/ 
Electrical 
Engineering 

Medical Imaging/ 
Image Processing/ 
Artificial 
Intelligence/ Virtual 
Reality 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุ่น 
ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่2 หຌองปฏิบัติการระบบน่าสง 
ศูนย์นานทคนลยี
หงชาติ 
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ภิาคีวิศวกรรมชีวการพทยเ์ทยี 

Drug Delivery 
System 

Polymer Synthesis 
for Nanomedicine 
and Targeted 
Therapy 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่3 หຌองปฏิบัติการระบบอุปกรณ์
นาน  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิภาคีวิศวกรรมชีวการพทย์เทย  ี

ทคนิคการพทย ์ Medical Devices ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐกาหล ี
 ประทศ฿นภูมภิาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาทคนิคการพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่4 ฝ่ายวิชาการ 
อุทยานวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนกน 
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

การจัดการละ
ทคนลยีดຌานมือง
อัจฉริยะ (Smart 
City Management 
and Technology) 

การจัดการละ
วิคราะห์มืองอัจฉริยะ 
(Smart Cities and 
Urban Analytics) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ญีไปุ่น 
ครือรัฐออสตรลยี 

ราชอาณาจักรบลยีไยม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี  
    แ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
           หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ หรอื  
    แ.โ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
           หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
          ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.เเ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
    แ.ใ อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
โ. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
    2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
          หรือสาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
           หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
    โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไ่ากวา ใ.5เ หรือ 
          ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
    โ.ใ อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่5 สาขาวิชาศึกษาทัไวเป 
ส่านักวิชาทคนลยสีังคม 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
สุรนาร ี
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

Intellectual 
Property Law 

International 
Intellectual Property 
Law and Intellectual 
Property Law for 
Business/ Technology/ 
Innovation 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชานิติศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.เเ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่6 สาขาวิชาทคนลยีการ
จัดการ 
ส่านักวิชาทคนลยสีังคม 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
สุรนาร ี
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

การบริหารละ 
การจัดการ
ทคนลย ี

Service Design for 
Technology and 
Innovation 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี  
    แ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ หรอื  
    แ.โ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
          ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.เเ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
    แ.ใ อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
โ. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
    โ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
          หรือสาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
    โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไ่ากวา ใ.5เ หรือ 
          ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
    โ.ใ อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่7 อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคหนือตอนลาง 
ส่านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันรศวร  
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ละนวัตกรรม 
(Intellectual 
Property and 
Innovation 
Management) 

การประมินมลูคา
ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property 
Valuation) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตร ี
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี  
    แ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
          หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ หรอื  
    แ.โ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศกึษาตอ 
          ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
          - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.เเ หรือ 
            ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  
    แ.ใ อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
โ. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
    โ.แ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
          หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษา 
          ตอ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
    โ.โ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไ่ากวา ใ.5เ หรือ 
          ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
    โ.ใ อายุเมกนิ ไเ ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แ  ี



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่8 หนวยบมพาะวสิาหกิจ
ทคนลย ี
ศูนย์ความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

การจัดการทคนลยี
ละนวัตกรรม 

การจัดการ
ผูຌประกอบการละ
นวัตกรรม 
(Entrepreneuship 
and Innovation 
Management) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0่9 อุทยานวิทยาศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

การจัดการอุทยาน
วิทยาศาสตร์/  
การจัดการนวัตกรรม 

Science Park 
Management/ 
Innovation Management 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์090 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
อุทยานวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
ิอุทยานวิทยาศาสตร์฿น
ภูมิภาคี 

วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์
 

Smart Technology ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา โ.็5 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๓๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้1 หนวยวิจัยดຌานระบบราง 
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิระบบขนสงทางรางี 

Mechanical 
Engineering 

Rolling Stock/ 
Structure/ Material/ 
Vehicle Dynamic/ 
Failure Analysis 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    ทางวิศวกรรมยธา ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมการบิน  
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์ทางวิศวกรรมกษตร 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้2 หนวยวิจัยดຌานระบบราง 
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีหงชาต ิ
ิระบบขนสงทางรางี 

Electrical 
Engineering 

Telecommunication 
(Data 
Communication/ 
Instrument/ Control 
Engineering)  

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิศวกรรมสารสนทศ ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ  
    ทางวิศวกรรมวัดคุม 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้3 หนวยวิจัยดຌานระบบราง 
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ 
ิระบบขนสงทางรางี 

Computer 
Engineering/ 
Computer Science 

Big Data/ Data 
Analysis/ Data 
Science/ Internet of 
Things/ 
Visualization/ 
Computer Vision/ 
Computer Graphics/ 
Sensor and 
Embedded 
Engineering 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
     ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมสารสนทศ  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางทคนลยสีารสนทศ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้4 ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทคนลยี 
พระจอมกลຌาธนบุรี 
ิระบบขนสงทางรางี 

Electrical 
Engineering 

Data 
Communication 
and Networking 
for Raliway 
System 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้5 ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาธนบุร ี
ิระบบขนสงทางรางี 

Electrical 
Engineering 

Smart Grid for 
Railway Power 
Network 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้6 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล
ละกระบวนการ 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิริธร เทย-ยอรมัน 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
ิระบบขนสงทางรางี 

Mechanical 
Engineering 

Rolling Stock 
Engineering 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 แ. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมยานพาหนะระบบราง 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา ใ.5เ  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์0้7 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยันรศวร 
ิระบบขนสงทางรางี 

วิศวกรรมครืไองกล Rolling Stock 
Engineering 

ท-อก สหราชอาณาจักร 
สหพนัธ์สาธารณรัฐยอรมน ี

สาธารณรฐัออสตรีย 
สหพนัธรฐัรสัซีย 

โ แ. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสดุทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา โ.็5 
      หรือทยีบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
โ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้8 ภาควิชาวิศวกรรมหมืองรละ
วัสด ุ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ิระบบขนสงทางรางี 

วิศวกรรมวสัด ุ ทคนลยีการ 
ขึๅนรูปชิๅนสวนลหะ 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
    ทางวิศวกรรมลหการ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์0้9 ภาควิชาวิศวกรรมยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ิระบบขนสงทางรางี 

วิศวกรรมยธา - อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมยธา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์100 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันทคนลย ี
พระจอมกลຌาจຌาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
ิระบบขนสงทางรางี 

วิศวกรรมครืไองกล/ 
วิศวกรรมขนสงทาง
ราง 

Failure Analysis in 
Railway Engineering 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
    ทางวิศวกรรมยธา ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมการบิน  
    ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์ทางวิศวกรรมกษตร  
    ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมปຂตรคมี  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แเ1 สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทคนลย ี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาขตขอนกน 
ิระบบขนสงทางรางี 

วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรมระบบลຌอลืไอน อก สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมน ี 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์102 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Aerospace 
Engineering 

Nanocomposite ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภูมภิาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางครืไองกล ทางวัสดุศาสตร ์
    ทางวิศวกรรมการบินละอวกาศ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๔๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แเ3 ครงการจดัตัๅง EECi  
ศูนย์บริหารจัดการทคนลย ี
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Safety 
Management/ 
Environmental 
Health and Safety 
Management 

Laboratory Safety ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาค

ยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    หรือสาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาต ิ
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แเ4 ครงการจดัตัๅง EECi 
ส่านักงานกลาง 
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

นยบาย
วิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละ
นวัตกรรม 

กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับ
นวัตกรรม 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชานิติศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.เเ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แเ5 ครงการจดัตัๅง EECi 
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีหงชาต ิ
(ทุนสนับสนุน EECi) 

Technology and 
Innovation 
Management 

Industrial/ 
Innovation Cluster 
Development/ 
Robotics/ Medical 
Devices/ Aviation/ 
Logistic 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาศรษฐศาสตร์  
    สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ   
    หรือสาขาวิชาการจัดการ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แเ6 ครงการจดัตัๅง EECi 
สายงานพัฒนาก่าลังคน
ทางวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลย ี
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีหงชาต ิ
(ทุนสนับสนุน EECi) 

STEM Education/ 
Science Education 
 

การจัดการศึกษา 
STEM บบบูรณาการ 
ิIntegrative STEM 
Education) ละการ
ออกบบหลักสูตร 
ละนืๅอหาการรียน
การสอน ิCurriculum 
Design) 
 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
    ทางวิทยาศาสตร์ ทางคณิตศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แเ7 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Synthetic Biology/ 
Metabolic 
Engineering 

Metabolic 
Engineering and 
Bioprocess 
Engineering 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    ทางทคนลยีชีวภาพ  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมชีวคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แเ8 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Organic Chemistry Natural Product/ 
Analytical 
Chemistry 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ทางอินทรีย์คมี ทางคมีวิคราะห์ ทางคมีชีวภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แเ9 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Plant Phenomic Open Field Plant 
Phenomic/ Plant 
Physiology (Light 
Response and 
Hormone)/ 
Modeling/ 
Statistical Analysis 
(Experimental 
Design in 
Greenhouse) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชากษตรศาสตร ์
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา โ.็5 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ10 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Plant Physiology Plant Nutrition and 
Response to Abiotic 
Stresses/ Growth 
and Development 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชากษตรศาสตร ์
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 2.75 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ11 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมละ
ทคนลยีชีวภาพหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Remote Sensing/ 
System Interaction 

Crop Physiology/ 
Remote Sensing for 
Crop Plant/ Data 
Processing 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท  
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
โ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชากษตรศาสตร ์
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
ใ. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ใ.5เ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
ไ. อายุเมกิน ใ5 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 
    ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

  



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แแ2 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 
Engineering/ 
Industrial 
Engineering 

Automated 
Manufacturing of 
Advanced Composite 
Structure 
i.e.Automated Fiber 
Placement 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แแ3 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 
Engineering/ 
Industrial 
Engineering 

Optics and Lens 
Design for Laser 
Processing Optics 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แแ4 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมคมี 
(Chemical 
Engineering) 

Bio-based Chemical 
Engineering (Bio-based 
Monomer/ Precursor 
Production and 
Purification) 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แแ5 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมคมี 
(Chemical 
Engineering) 

Polymer 
Manufacturing 
(Polymerization and 
Process Design Bio-
based Plastics and 
Polymers) 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมคม ีทางวิศวกรรมวสัด ุ
    ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    ทางวัสดุศาสตร์ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แแ6 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Material Science 
& Engineering/ 
วิศวกรรมคมี 
(Chemical 
Engineering) 

Bio-based Fiber 
Processing 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมคม ีทางวิศวกรรมวสัด ุ
    ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
    ทางวัสดุศาสตร์ ทางฟຂสิกส์ ทางคมี 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แแ7 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mathematics/ 
Electrical and 
Computer 
Engineering/ 
Artificial 
Intelligence 
Engineering 

Artificial Intelligence 
for Materials 
Formulation/ Artificial 
Intelligence System 
Design 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

๙๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แแ8 ศูนย์ทคนลยีลหะละวสัดุ
หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mathematics/ 
Computer 
Science 

Big Data Analysis for 
Material/ Internet of 
Things/ Blobal 
Networking 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรอืสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แแ9 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวตอร ์

Activity and Task 
Recognition/ 
Evaluation 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรอืสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
    ทางวิทยาศาสตร์คอมคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ20 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาศาสตร์
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Information Security ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์   
    หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยีสารสนทศ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ1 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิทยาศาสตร์
คอมพิวตอร/์ 
วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Cryptography ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์   
    หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยีสารสนทศ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ2 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร/์ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

- อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี  

์๏๏์แโ3 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์ 
วิศวกรรมควบคมุ 

ระบบสมองกลฝังตัว 
(Embedded System) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมควบคมุ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ4 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา/ 
วิศวกรรม
อิลใกทรอนิกส/์ การ
ประมวลผลสญัญาณ
ดิจิทัล 

การวิคราะห์ละ
ประมวลผลขຌอมูลทาง
ดิจิทัล (Digital Signal 
Processing) 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ5 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Big Data Plant Science/ Data 
Mining and Data 
Analysis of Phenome-
genome-environment 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมชีวภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ6 ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Artificial 
Intelligence 

Plant Phenomic/ 
Analysis and 
Interpretation of the 
Large Phenotypic 
Datasets 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมชีวภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แโ7 ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 
Engineering 

Catalysis  
(Chemical/ Bio 
Process) 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี ทางวิศวกรรมวสัด ุ
    ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  ทางวิศวกรรมนาน 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แโ8 ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Toxicology/ 
Pharmacology/ 
Food Safety 
Science 

การศึกษากลเกระดับ
มลกุลละการวิคราะห์
ทางชีวคมี 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แโ9 ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วัสดุศาสตร/์  
คมีสังคราะห ์

คมีอินทรีย์ (Organic 
Chemistry) ดัดปลง
ครงสรຌางคมีของสาร
ธรรมชาต ิ

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ30 ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Agriculture and 
Food Chemistry 

Agricultural 
Engineering 

ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี   
    ทางวิศวกรรมอาหาร  
    สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางทคนลยีทางอาหาร  
    ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร 
    ทางอุตสาหกรรมกษตร ทางทคนลยีชีวภาพ 
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แใ1 ศูนย์นานทคนลยีหงชาต ิ
ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Biopharmaceutical 
Engineering 

Bio-processing ท-อก  สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชาภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    หรือสาขาวิทยาวิทยาศาสตร์การพทย ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ์๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใ2 ภาควิชาทคนลยีการบรรจุ
ละวสัด ุ
คณะอุตสาหกรรมกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Bio-based 
Material/ Product 

Bio-based Polymer 
Compounding 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชากษตรศาสตร์  
    ทางทคนลยีการบรรจุ  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    ทางวิศวกรรมพอลิมอร์ ทางวศิวกรรมวสัดุ ทางวิศวกรรมคม ี
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางคม ี
    ทางวิทยาศาสตร์พอลิมอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แใ3 ภาควิชาทคนลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Biological Science Application Tested for 
Nutraceutical/ 
Cosmeceutical and 
Pharmaceutical 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แใ4 ภาควิชาทคนลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Bioprocess 
Engineering 

Bio-refinery Facility อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใ5 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์  
วิทยาขตฉลิมพระกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Plant Phonemic Plant Phenotyping 
Technology 

ท-อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี    
    สาขาวิชากษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 2.75 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 

์๏๏์แใ6 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
วิทยาขตศรรีาชา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 
Engineering 

Robotics and 
Automation 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แใ7 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร ์
วิทยาขตศรรีาชา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Mechanical 
Engineering 

Them Fluid for 
Aerospace 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมการบินละอวกาศ  
    ทางวิศวกรรมอากาศยาน 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใ8 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมครืไองกล Navigation and 
Control in Aerospace 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แใ9 ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมครืไองกล Artificial Intelligence 
Robotics 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ40 ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมวัสดุ Composite/ Polymer ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมวัสดุ  
    ทางวิศวกรรมพอลิมอร์ ทางวศิวกรรมพลาสติก  
    ทางวิศวกรรมลหการ ทางวิศวกรรมคมี  
    ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวัสดุศาสตร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๐ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ1 ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมอุตสาหการ Factory Automation ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
    ทางวิศวกรรมการผลิต 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๑ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ2 ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา Advanced Dynamic 
Control in Aerospace 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๒ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ3 ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา Machine Learning ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
    ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
    ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๓ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ4 ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา Battery System with 
Fast Charging 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
    ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมพลังงาน 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๔ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ5 ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 
Engineering/ 
Biochemical 
Engineering 

Bioprocess 
Integration/ 
Plant Design 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมคมี  
    ทางวิศวกรรมชีวคมี ทางวิศวกรรมชีวภาพ  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีอุตสาหกรรม  
    ทางคมีทคนิค ทางคมี 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํํ๙ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ6 ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 
Engineering/ 
Biochemical 
Engineering 

Bio-catalysis/  
Bio-reaction 
Engineering 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทางวิศวกรรมคมี  
    ทางวิศวกรรมชีวคมี ทางวิศวกรรมชีวภาพ  
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีอุตสาหกรรม  
    ทางคมีทคนิค ทางคมี 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๎์ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แไ7 คณะภูมสิารสนทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

GIS/ GNSS Data Capturing 
Processing and 
Visualization 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมสา่รวจ 
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์  
    ทางภูมิสารสนทศ 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แไ8 สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ละ
นวัตกรรมวสัด ุ
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหดิล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Smart Plant 
Factory 

Precision Agriculture อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 

์๏๏์แไ9 ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหดิล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 
Engineering 

Bio-refinery อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๎ํ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ50 ภาควิชาวิศวกรรมคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหดิล 
ิทุนสนับสนุน EECi) 

Chemical 
Engineering 

Chemical and 
Bioprocess 
Technology 

อก สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

สหราชอาณาจักร 
ญีไปุ่น 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ส่ารใจการศึกษาปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    ทางวิศวกรรมคม ี
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น 
    สาขาวิชาทีไก่าหนด 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตร เมตไ่ากวา 3.50  
      หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
2. อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๎๎ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ51 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะล 
คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ิการจดัการภยัพิบัติ  ี

สมุทรศาสตร์ชีวภาพ/ 
วิทยาศาสตร์ทางทะล/ 
วิทยาศาสตร์
สิไงวดลຌอม 

สมุทรศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์ทางทะล 
ระบบนิวศทางทะล ทีไ
สามารถชืไอมยงระหวาง
ขตรຌอน ขตหนาว ละ
ขตขัๅวลก 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 



รายละอยีดประภททนุรฐับาลทีไจดัสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลย ีตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

ํ๎๏ 

 

หนวยทีไ ตามความตຌองการของ สาขาวชิา นຌน ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

์๏๏์แ52 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะล 
คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ิการจดัการภยัพิบัติ  ี

การจัดการทรัพยากร การจัดการทรัพยากรทาง
ทะลละชายฝัດง ทีไชืไยม
ยงระหวางกิจกรรมการ฿ชຌ
ประยชน์ของมนุษย์ ซึไง
สงผลตอลกละ
สิไงวดลຌอมทางทะล฿น
ขตรຌอน ขตหนาว หรือ
ขตขัๅวลก 

ท-อก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา 
คนาดา 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

1 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปรญิญาตรี  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาท  
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล 
    หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
    ฿นสาขาวิชาทีไก่าหนด 
3. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา ๎.๗๕ หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไา่กวา 3.50 หรือ 
    ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ิทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 
4. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 
    อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธ.ค. 61) 
    (ทุนพืไอศกึษาตอระดับปริญญาอกี 

 



   

มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบยีบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 
 
 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 
      (1)   มีสัญชาติเทย 
      (2)    มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี 
      (3)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 
 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 
      (1)    ปຓนผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง    
  (2)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 
หรือปຓนรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ. 
      (3)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 
     (4)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 
      (5)    ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 
      (7)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา  
วຌนตปຓนทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
      (8)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 
      (9)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 
     (10)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 
     (11)  ปຓนผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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

อกสารนบทຌาย 2 


