
 

ิสำนาี 
  

 

ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลทางดຌานวทิยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจดัสรร฿หຌกระทรวง 

การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยละนวตักรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั 

ประจำป 256๒  (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) 
 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความตຌองการของกระทรวง กรม  
หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 256๒ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551  
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน ๔๒  หนวย   รวม  ๔๒  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

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

 

 3.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

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

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
    3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก 
      (1)  ป็นผูຌที ไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌวตกรณี ละมื ไอสำรใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ 
ลຌวตกรณีชนกัน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถงึวันปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 25๒๑ี หรือ 
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      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน
ลຌวตกรณี ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึง 

วันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 25๒๑ี 
    3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมี  
ผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, 
B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 40 ป  
นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๑ี 
  ใ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 3.1.2 หรือขຌอ 3.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 

จากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌ มีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียด 

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

หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๑ี วຌนตกรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบ 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

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

พืไอรับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๑ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ทีไ ํ/๎๑๒๐ ลงวันทีไ ๎๔ กันยายน 25๒๐ 
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 4.   การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผู ຌป ร ะส งค ์จ ะ ส ม ัค รส อ บ  ด ูร า ยล ะ อีย ด เด ຌที ไ วใบเซต์ของสำนักงาน ก .พ . ทีไ  
http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบ
จากวใบเซต์ดังกลาว 
  ไ.โ  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมัคร 
    ไ.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน – โ๔ ธันวาคม โ5ๆ๑ 

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

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

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล 

ทีไเดຌกรอก฿บสมัครเวຌลຌวเมเดຌ 
     4.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ตัๅงตวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน – โ๕  ธันวาคม โ5ๆ๑ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     4.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
     4.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
     4.2.5 ผูຌสมคัรสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

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

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

     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน  
ตຌองเดຌรับอนญุาตภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๑ี 
     (6)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
       4.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 4.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือก
สมัครเดຌ 1 หนวยทุน  
   4.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   4.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   4.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว  
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ ๏์ มษายน ๎๑๑๎ 
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก 

฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 5. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  5.1  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล 

ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความตຌองการ
ของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

   5.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
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    5.3   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขนัทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  
    5.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัคร
สอบขงขัน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  6.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ  ๎๏ มกราคม โ5ๆ๒ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th  
ละวใบเซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ  http://stscholar.nstda.or.th  
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

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

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

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
 

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

พืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขนัเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

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

   7.๑  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ่การรับทนุอืไนทีไหลืออยูทัๅงหมด 

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

  7.๔  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๒ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนิน
สอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด 

฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   

  7.๕  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 8.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 

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

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

 12. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

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

 13. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ 
 

 14. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณ฿ีดกรณหีนึไง ดังนีๅ 
  14.ํ   กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน เมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256๑ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณ ี

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

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

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

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

      14.๕   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
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 ํ๑. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 

  ํ๑.ํ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมนิความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
ขຌาสูคลังกำลังคนคุณภาพป็นวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ทัๅงนีๅ ตຌองเดຌคะนนการประมิน
ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวยทุน฿ด 
  ํ๑.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน
นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๑.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๑.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอเดຌรับ 

ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ    ํ์   พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๑ 

 

(ลงชืไอ)               สลุักขณา  ธรรมานุสติ 
 

(นางสาวสลุักขณา  ธรรมานุสติ) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏบิัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์ํ ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรมวิธาน อนุกรมวิธาน ละ 

ซิสทใมมาติกส์ของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๎ ภาควิชาวัสดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Materials Science 

and Engineering 

Advanced 

Nanomaterials 

Technology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
ทางคมีอุตสาหกรรม ทางคมี ทางฟຂสิกส์ ทางวิศวกรรมวสัดุ  
ทางวิทยาศาสตร์พอลิมอร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๏ หนวยปรสติวิทยา  
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
คณะสัตวพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปรสิตวิทยา  
ทางการพทย์  
หรือทางการสัตวพทย์ 

อณูชีววิทยาของชืๅอปรสิต ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๐ ภาควิชาพืชสวน  
คณะกษตร กำพงสน 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์ 
วิทยาขตกำพงสน ิEECi) 

Plant Science 

หรือ Integrative 

Plant Science 

Controlled 

Environment 

Agriculture หรือ  
High Throughput 

Phenotyping 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์  
ทางพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๑ ภาควิชาพืชสวน คณะกษตร 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์ 
ิEECi) 

Post Harvest 

Physiology 

 ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวคมี ทางคมีอินทรีย์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๒ ภาควิชารคพืช  
คณะกษตร กำพงสน 
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร์ 
วิทยาขตกำพงสน ิEECi) 

รคพืชหลัง 
การกใบกีไยว  
ิPost Harvest 

Disease) 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางทคนลยีชีวภาพ ทางรคพืช  
ทางพืชสวน หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ 

ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๓ สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

ละชีวสถิติ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนกน 

Bioinformatics 

หรือ 
Epidemiology 

and Surveillance 

นวัตกรรมการฝງาระวัง
ละการสอบสวนรค 
ิInnovation in 

Surveillance and 

Investigation 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์  
ทางวิทยาการระบาด ทางชีวสถิติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ทางชีวสถิติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทางพยาบาลศาสตร์  
สาขาวิชาทคนิคการพทย ์ทางทคนิคการพทย์  
สาขาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางทคนิคการพทย์  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ ทางสถิติ ทางคอมพิวตอร์ หรือ
มีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๔ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนกน 

สาขาจุลชีววิทยา 
ิMicrobiology) 

หใดราวิทยา 
ิMycology) 

ดยฉพาะกลุมสิไงมีชีวิต
พวกฟังเจ ิFungi) 

อก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด ์

ํ ํ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๐  ์ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์์๕ หลักสตูรวิศวกรรมชีว
การพทย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนกน ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

วิศวกรรมนืๅอยืไอ 
ิTissue Engineering) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมคมี หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการพทย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนกน ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Biomedical Optics 
หรือ Biophotonics 
หรือ Biomedical 

Imaging 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมคม ีหรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํํ ภาควิชากิจกรรมบำบัด  
คณะทคนิคการพทย์ 
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 

การบริหาร 
ละการจัดการ
ทคนลย ี

Occupational 

Science หรือ 
Rehabilitation 

Science หรือ 
Assistive 

Technology หรือ 
Cognitive Science 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชากายภาพบำบดั ทางกิจกรรมบำบดั หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๎ ภาควิชารังสีทคนคิ  
คณะทคนิคการพทย์ 
มหาวิทยาลยัชียง฿หม 

วิทยาศาสตร์รังสี 
ิRadiation 

Sciences) หรือ  
ฟຂสิกส์การพทย ์

หรือฟຂสิกสส์ุขภาพ 
ิMedical Physics 
หรือ Health 

Physics) 

ฟຂสิกส์การพทย์ 
ดยฉพาะดຌานการวางผน 
การรักษาผูຌปຆวย 
รคมะรใงดຌวยรังส ี

ทูอก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางรังสีทคนิค  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๏ มหาวิทยาลยัชียง฿หม ิBME) วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Artificial Intelligence 

in Medicine 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๐ มหาวิทยาลยัชียง฿หม ิBME) วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Biomedical Signal 

and Image 

Processing 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิศวกรรมมคคา
ทรอนิกส ์

หุนยนต ์

พืไออุตสาหกรรม 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางมคคาทรอนิกส์ หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๒ สถาบันวิทยาการหุนยนต์
ภาคสนาม  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาธนบุร ี

Electronics หรือ 

Computer หรือ 

Robotic & 

Automation 

Engineering 

Embedded System 

Design 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
ทางอิลใกทรอนิกส์ ทางคอมพิวตอร์ ทางหุนยนต์ละระบบอตันมัติ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๓ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาธนบุร ี

วิศวกรรมครืไองกล พลศาสตร์ของครืไองกล 
ิDynamics of 

Machinery) 

ทูอก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สหพันธรัฐ
รัสซยี หรือประทศ฿น

ภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๔ Mobility & Vehicle 

Technology Research 

Center (MOVE)  

สำนักวิจัยละบริการ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาธนบุร ี

วิศวกรรมครืไองกล บตตอรีไรงดันสูง
สำหรับยานยนตเ์ฟฟງา 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวัสดุศาสตร์ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอื ทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ อายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิ ทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์ํ๕ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาธนบุร ี

Electrical 

Engineering 

Artificial Intelligence 

and Data Analytics 

in Railway System 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอื ทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ อายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิ ทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 

ละหุนยนต์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

วิศวกรรมหุนยนต์ 
ละระบบอัตนมัต ิ

วิทยาการหุนยนต์ หรือ 
ระบบควบคมุอัตนมตั ิ

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์ ทางวิศวกรรมการผลติ  
ทางวิศวกรรมเฟฟງาควบคมุ ทางวิศวกรรมครืไองกล  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎ํ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละคอมพิวตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

วิศวกรรมคอมพิวตอร ์ ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิ ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท ูอก  ีหรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๎ ภาควิชาฟຂสิกส์อตุสาหกรรม
ละอุปกรณ์การพทย์  
สาขาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

ระบบการพทย์
ทางเกล 
ิTelemedicine) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๏ มหาวิทยาลยัทคนลย ี

พระจอมกลຌาพระนครหนือ 
ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Telemedicine หรือ 
Vendor Neutral 

Archive System หรือ 
Medical Robotics 
หรือ Medical 

Materials หรือ 
Medical Radiation 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 

นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หรือ

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตนมตัิ
ละหุนยนต์  
ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละทรคมนาคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลกรุงทพ 

วิศวกรรมเฟฟງา วิศวกรรม 

มคคาทรอนิกส์ หรือ
วิศวกรรมอัตนมัติ หรือ 
วิศวกรรมหุนยนต ์

อก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หรือประทศ 

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมอัตนมัติ ทางวิศวกรรมหุนยนต์  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์ละระบบอตันมัติ  
ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๐  ์ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๑ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวตอร์ละระบบเออที 
ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
ละทรคมนาคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลกรุงทพ 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ
วิศวกรรมซอฟต์วร์ 
หรือ ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวตอร์ หรือ 
สถาปัตยกรรม
คอมพิวตอร ์

อก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

คลือรัฐออสตรลีย 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๐  ์ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๒ สาขาอุตสาหกรรม  
การบริหารการบิน  
คณะศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลธัญบรุ ี

การจัดการการบิน หรือ
การบริหารการบิน หรือ
ธุรกิจการบิน 

ู อก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท 

๎. สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ ทางการจัดการการบิน  
ทางการบริหารการบิน ทางธุรกิจการบิน หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๐  ์ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๓ หมวดวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลพระนคร 

ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส์  
ละคอมพิวตอร ์

Information 

Statistics หรือ 
Statistics and Data 

Analytics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิทางสถิติสารสนทศ  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางทคนลยีคอมพิวตอร์  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๔ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลพระนคร 

ทคนลยีลหะ 
ละวัสด ุ

Computational 

Materials Science 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์  
ทางพอลิมอร์ ทางซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมลหการ ทางวิศวกรรมวัสดุ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๎๕ สาขาวิชาวิศวกรรม 

มคคาทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลรตันกสินทร ์

Smart Electronics 

Engineering 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์ละระบบอตันมัติ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏์ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลรตันกสินทร ์

Electrical and 

Electronic 

Engineering 

Electrical Vehicle 

Application 

ทูอก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏ํ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

วิศวกรรมเฟฟງา Power Electronics 

หรือ Electric 

Machine Drives หรือ 
Electric Vehicle 

ทูอก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา หรือมีวุฒิ
การศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพยีงพอทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๎ สาขาวิชาฟຂสิกส์ประยุกต์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคนลย ี

ราชมงคลอีสาน  
วิทยาขตขอนกน 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
อุปกรณ์ทางการพทย์ 
ิMedical Devices) 

ทัๅงออกบบ  
ละการสรຌาง 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรม 

ละอุปกรณ์การพทย์ หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๏ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละคอมพิวตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วิศวกรรมเฟฟງา ครือขายการสืไอสารชิงสง 
ละทคนลยีรหสัลับ 
ิOptical 

Commnucation 

Network & 

Cryptographic 

Technology) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวศิวกรรมคอมพิวตอร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๐ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา 
ละคอมพิวตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

วิศวกรรม
คอมพิวตอร์ หรือ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

ปัญญาประดิษฐ์ 
ครงขายประสาททียม 
การรียนรูຌของครืไองจักร 
ขຌอมูลขนาด฿หญ  
ละการวิคราะห ์

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๑ ภาควิชาทคนลยีภสัชกรรม 
คณะภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยันรศวร 

ทคนลย ี

ภสัชกรรม 

การพัฒนายา 
ชีววัตถุ วัคซีน 

ทูอก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
สาขาวิชาภสัชศาสตร์ ทางภสัชศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๒ สาขาลจิสติกส์ละดิจิทัล  
ซัพพลายชน  
คณะลจสิติกส์ละดิจิทลั  
ซัพพลายชน  
มหาวิทยาลยันรศวร 

การบริหารละการ
จัดการทคนลยี 
ิAdministration 

and Technology 

Management) 

การจัดการลจิสติกส์
ละดิจิทลัซัพพลายชน 
ิLogistics and Digital 

Supply Chain 

Management) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมลจิสติกส์  
ทางวิศวกรรมขนสง ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
ทางวิศวกรรมยธา หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด คะนนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี  
หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงินละการบญัชี  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน พียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร  
เมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับ
ปริญญาทูอกี หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา 
๏.๑์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญา
อกี หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะ
ศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๓ ภาควิชาวิศวกรรมคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา ิBME) 

Bioengineering 
หรือ Chemical 

Engineering หรือ 
Biomedical 

Engineering 

Biopharmaceutical 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปรห์รือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ ทาง
วิศวกรรมคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีวิศวกรรม 
ทางคมีทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางภสัชวิทยา 
ทางทคนลยีชีวภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑ี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๔ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะสหวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Medical Image 

Processing in 

Cancer Diagnosis 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางพยาธิวิทยากายวิภาค  
ทางรังสีทคนิค ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๏๕ ภาควิชาวิศวกรรมคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ิBME) 

Chemical 

Engineering หรือ 
Biochemical 

Engineering หรือ 
Bioengineering 

Bio-Catalysis หรือ 
Bioreaction 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคมี  
ทางวิศวกรรมชีวภาพ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
สาขาวิชาวิทยาสาศตร์กายภาพ ทางคมีอุตสาหกรรม  
ทางคมีทคนิค ทางคมีวิศวกรรม หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐์ สาขาวิชารังสีทคนคิ  
คณะสหวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Radiology and 

Diagnostic Imaging 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
สาธารณรัฐสิงคปรห์รือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางรังสีทคนิค  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐ํ ภาควิชาบัณฑติศึกษา 
ิสาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพ
ขตรຌอนี  
คณะพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

Nanotechnology 

หรือ Medical 

Bioinformatics 

หรือ Precision 

Medicine 

การสรຌางนวัตกรรม 

ทางการพทย์ 
ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

สิงค์ปร์ สาธารณรัฐ
กาหลี ครือรัฐ

ออสตรลีย นิวซีลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์ ทางทันตพทยศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางภสัชวิทยา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางทคนิคการพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๎ สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วิศวกรรมยานยนต์
เฟฟງา 

ยานยนตเ์ฟฟງา ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๏ หลักสตูรพันธุศาสตรร์ะดับ
มลกุลละพันธุวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์มลกุล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

Molecular 

Biology and 

Synthetic Biology 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา  
ทางทคนลยีชีวภาพ ทางชีวคมี  
ทางชีววิทยามลกุลละชีวสารสนทศ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๐ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ิBME) 

Biomedical 

Engineering 

Virtual and 

Augmented Reality 

for Biomedical 

Applications 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ 
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางอิลใกทรอนิกส์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ประยุกต์  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๑ สาขาวิชานวัตกรรมการกษตร
ละการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

นวัตกรรม
การกษตร 
ละการจัดการ 

สัตวบาล หรือ สตัว
ศาสตร์ หรือ สตัว
พทยศ์าสตร์ หรือ
สาขาทีไกีไยวขຌอง 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางสตัวบาล ทางสัตวศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา  
สาขาวิชาสตัวพทย์ศาสตร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอ ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๒ สาขาวิชาทคนลยี
คอมพิวตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร์  
หรือ วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

Artificial Intelligence 

หรือ Digital 

Platforms 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๓ สาขาวิชาฟຂสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

ฟຂสิกส์นิวคลียร ์ ทคนลยีนิวคลียร ์ ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ ทางฟຂสิกส์ประยุกต์ 
ทางฟຂสิกส์นิวคลยีร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยธา 
ละบรหิารงานกอสรຌาง  
คณะทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 

ทคนลยีระบบ
ขนสงทางราง 

Geodesy หรือ 
Surveying หรือ  
Geo-Informatics 

อก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๐  ์ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๐๕ สาขาวิชาวิศวกรรม 

การออกบบละผลติ หรือ  
สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม  
คณะทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลย 

Robotics and 

Artificial 

Intelligence 

Engineering 

Robotics and 

Artificial Intelligence 

System หรือ 
Advanced Robotics 
หรือ Machine Design 
หรือ Control and 

Maintenance 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑์ คณะภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

นานทคนลย ี Nanobiology หรือ 
Biomedical 

Engineering หรือ 
Synthetic Biology 
หรือ Molecular 

Targeting and 

Systemic 

Nanodelivery 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
สาขาวิชาภสัชศาสตร์ ทางภสัชศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑ํ ภาควิชาวิทยาการ 
ละวิศวกรรมวสัดุ  
สาขาวิชาปຂตรคมีละวสัดุพอลิมอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ละทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปຂตรคมีละวัสดุ
พอลิมอร ์

Rubber Chemistry 

and Technology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีอินทรีย์  
ทางทคนลยีพอลิมอร์ ทางทคนลยียาง ทางปຂตรคม ี

ละวัสดุพอลิมอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๎ สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล
ละมคคาทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิศวกรรมมคคา
ทรอนิกส ์

หุนยนต์ ระบบควบคุม 
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
ยานยนต์อัจฉรยิะ 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไน  
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๏ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ละการผลิต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิศวกรรมอุตสาหการ 
หรือ 

วิศวกรรมอุตสาหการ
ละระบบ หรือ
วิศวกรรมการผลิต 

วิศวกรรมบรูณาการ
ระบบอุตสาหกรรม 
หรือระบบอตันมตัิ฿น
อุตสาหกรรมการผลิต
หรือบริการ ิIndustrial 

Integrated System 

or Automation 

System Engineering 

in Manufacturing or 

Services) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
ทางวิศวกรรมการผลติ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๐ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Medical 

Bioinformatics หรือ 
Machine Learning in 

Medical 

Bioinformatics หรือ 
Omics Technology 
หรือ System Biology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักรญีไปุຆน 

สาธารณรัฐสิงคปร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางทคนลยีชีวภาพ ทางชีวคมี 
ทางชีวมลกุลละชีวสารสนทศ สาขาวิชาภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย ์ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ 
ทางชีววชศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิตอร์  
ทางวิทยาศาสตรค์อมพิวตอร์ หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๑ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ิBME) 

วิศวกรรม 

ชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

Vaccinology หรือ 
Development of 

Vaccine Platforms 
หรือ Preclinical 

Vaccine Study 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางทคนลยีชีวภาพ ทางชีวคมี 
ทางชีวมลกุลละชีวสารสนทศ สาขาวิชาภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ 
ทางชีววชศาสตร์ หรือมีวุฒิการศกึษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน 

พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๒ กลุมวิชาภสัชคม ี

ละทคนลยีภสัชกรรม  
คณะภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

Nanotechnology Integrated 

Nanodevices and 

Integrated 

Nanobiosystems 
หรือ Nanobiology 
หรือ Emerging 

Nanosciences and 

Technology หรือ 
Pharmaceutical 

Nanotechnology 
หรือ Biomedical 

Engineering หรือ 
Delivery หรือ 
Molecular Targeting 

and Systematic 

Nanodelivery หรือ 
Pharmaceutical 

Drug Delivery 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
สาขาวิชาภสัชศาสตร์ ทางภสัชศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๓ กลุมวิจัยนวัตกรรมพลังงาน 
ศูนย์ทคนลยีพลังงาน
หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Data Science หรือ 
Computer 

Science หรือ 
Electrical 

Engineering หรือ 
Computer 

Engineering 

Applied Data 

Science หรือ Data 

Science for Energy 

System 

Management 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักร ครือรัฐ

ออสตรลีย สาธารณรัฐ
กาหลี สาธารณรัฐ

สิงคปร์ หรือประทศ฿น
ภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
ทางทคนลยสีารสนทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๔ กลุมวิจัยดຌานสิไงวดลຌอม  
ศูนย์ทคนลยีลหะ 

ละวัสดุหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Materials 

Informatics 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๑๕ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Multiscale 

Modeling 

Integrated 

Computational 

Materials 

Engineering 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักร คนาดา 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒์ ศูนย์วิจัยละพัฒนาทคนลยี
ระบบรางละการขนสง
สมัย฿หม ศูนย์หงความป็น
ลิศฉพาะดຌาน ิFocus 

Center กำกับดูลดย  
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ ี  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Data Science and 

Engineering for 

Railway 

Applications 

ู ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมระบบละขຌอมูล หรอืมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒ํ ศูนย์วิจัยละพัฒนาทคนลยี
ระบบรางละการขนสง
สมัย฿หม ศูนย์หงความป็น
ลิศฉพาะดຌาน ิกำกับดูลดย 
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติี  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา หรือ
วิศวกรรมครืไองกล 
หรือ วิศวกรรมยาน
ยนต์ หรือ วิศวกรรม
คอมพิวตอร ์

Autonomous 

Vehicle 

ทูอก สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมครืไองกล ทางวิศวกรรมยานยนต์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๎ ศูนย์วิจัยละพัฒนาทคนลยี
ระบบรางละการขนสง
สมัย฿หม ศูนย์หงความป็น
ลิศฉพาะดຌาน ิกำกับดูลดย 
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติี  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

วิทยาศาสตร์การขຌอมูล Data Analytics หรือ 
Artificial Intelligence 
หรือ Machine 

Learning หรือ Deep 

Learning 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิทางคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๏ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

Electrical 

Engineering หรือ 

Computer 

Engineering หรือ 

Mechanical 

Engineering 

Digital Twin ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือมีวฒุิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑ี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๐ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

Biomedical 

Engineering 

Medical Devices 

Design (Aesthetic 
หรือ Human 

Centered Design) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
ละประทศภมูิภาค

ยุรป  

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลติ  
ทางการออกบบละผลิตบบบูรณาการ  
ทางทคนลยีวศิวกรรมการออกบบ ทางวิศวกรรมชีว
การพทย์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียง
พอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๑ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุ
หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

Biomedical 

Engineering 

Medical Artificial 

Intelligence 

ทูอก 
หรืออก 

สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
ครือรัฐออสตรลยี 

หรือ ประทศ฿นภูมิภาค
ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๒ ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรูຌ 
ิKEA)  

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Data Science Remote Sensing 
หรือ Geospatial 

Analytics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
ทางอิลใกทรอนิกส์ ทางคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางทคนลยภีูมสิารสนทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๓ ทีมระบบเซบอร์ูกายภาพ 
ิCPS)  

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

Mechanical 

Engineering หรือ 
Electrical 

Engineering หรือ 
Mechatronics 

Engineering 

3D Modeling หรือ  
Ar Technology หรือ 
Vr Technology หรือ 
Transducers & 

Instruments 

Communication 

Protocol หรือ 
Computer & Mobile 

Programming & 

Interfacing หรือ 
Edge Technology 
หรือ AI Technology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๔ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะ 

ละความจริงสมือน ิSMR) 

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

วิศวกรรม
คอมพิวตอร์ หรือ
วิศวกรรมเฟฟງา หรือ
วิศวกรรมมคคา
ทรอนิกส์ หรือ
วิศวกรรมครืไองกล 

Human-Machine 

Interaction 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๒๕ ทีมวิจัยผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ละอิลใกทรอนิกส์กำลัง ิIPP) 

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

Electrical and 

Electronic 

Engineering 

Embedded System 

Programming Design 
หรือ Automotive 

Application 

ท สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ 

฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๐. อายุเมกิน ๐  ์ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓์ ทีมวิจัยทคนลยีกษตรดิจิทัล 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

Computer 

Science หรือ 
Computer 

Engineering 

Agricultural 

Informatics หรือ 
Predictive Analytics 

in Agriculture 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
สาธารณรัฐกาหลี หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละระบบคอมพิวตอร์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓ํ กลุมวิจัยการควบคุมละ
อิลใกทรอนิกส์ขัๅนสูง ิACERG) 

ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

Electrical 

Engineering หรือ 
Computer 

Engineering 

Multi-Physics Design 

and Advanced 

Control of Electric 

Motors for Electric 

Vehicles 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
ทางอิลใกทรอนิกส์ ทางคอมพิวตอร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๎ กลุมวิจัยเออทีละระบบ
อัตนมัตสิำหรับ 

งานอุตสาหกรรม  
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

วิศวกรรมเฟฟງา หรือ 
วิศวกรรม หรือ 
วิทยาการ
คอมพิวตอร ์

Computer Vision 
หรือ Geometric 

Deep Learning หรือ 
and 3D Deep 

Learning 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๏ ทีมวิจัยทคนลยีกษตรดิจิทัล 
ศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ละคอมพิวตอร์หงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

Computer 

Science หรือ 
Engineering 

Agricultural 

Machinery หรือ 
Precision Farming 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
สาธารณรัฐกาหลี หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๐ กลุมวิจยัวัสดุผสมละการคลือบ
นาน  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

วิศวกรรมชีว
การพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

คมี หรือ วิศวกรรมคมี 
หรือ นานทคนลยี
พืไอวัสดุฉลาด 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางคมี ทางทคนลยีวัสดุ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๑ ทีมวิจัยความปลอดภยัระดับ 
นานดຌานสุขภาพละ 
สิไงวดลຌอม หรือ กลุมวิจยั 

การวิคราะห์ระดับนานขัๅนสูง
ละความปลอดภัย หรือ  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

Nanotoxicology Risk Assessment 
หรือ Food Safety 
หรือ Genetic and 

Molecular 

Toxicology 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ หรือประทศ

฿นภูมิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๒ กลุมวิจัยวสัดผุสมละการคลือบ
นาน  
ศูนย์นานทคนลยีหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

วิศวกรรมชีวการพทย์ 
ิBiomedical 

Engineering) 

คมี หรือ วิศวกรรมคมี 
หรือ นานทคนลยี
พืไอวัสดุฉลาด 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา สหราช
อาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางคมี ทางทคนลยีวัสดุ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอ ทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๓ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

การพาะลีๅยงสตัว์นๅำ 
ิAquaculture) 

พันธุศาสตร์ หรือ  
การปรับปรุงพันธุ ์ 
สัตว์นๅำ 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 
ราชอาณาจักร
นธอร์ลนด์ 

ราชอาณาจักรนอร์วย์ 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวาริชศาสตร์  
สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางพาะลีๅยงสัตว์นๅำ ทางการประมง  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร ์ทางการประมง 
หรือมีวุฒกิารศึกษาอืไนทีไมคีวามรูຌพืๅนฐานพยีงพอ ทีไจะศึกษาตอ฿น
สาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๔ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

Biomedical 

Engineering 

(Pharmaceutical 

Engineering) 

Pharmaceutical 

Engineering: 

Medicinal 

Chemistry 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
สาขาวิชาภสัชศาสตร์ ทางภสัชศาสตร์ ทางภสัชคมี  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีอินทรีย์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอ ทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๓๕ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

Biomedical 

Engineering 

(Pharmaceutical 

Engineering) 

Pharmaceutical 

Engineering:  

Drug Discovery หรือ 
Drug Delivery 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
หรือ ประทศ฿นภูมิภาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการพทย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมีอินทรีย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางทคนิคการพทย์ 
สาขาวิชาภสัชศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐาน
พียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔์ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาต ิ

Plant Breeding Genomics and 

Breeding 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔ํ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาการ
คอมพิวตอร์  
หรือ วิศวกรรม
คอมพิวตอร์  
หรือ ทคนลยี
สารสนทศ 

User Experience 

หรือ Computer 

Graphics หรือ 
Computer Network 

หรือ System 

Security 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางทคนลยีสารสนทศ  

หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทยีบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔๎ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการพทย์ 
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง ิBME) 

Biomedical 

Engineering 

Biomedical 

Instrumentation 
หรือ Biomedical 

Electronics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกาหรือ 
สหราชอาณาจักร 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางอิลใกทรอนิกส์ ทางเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ หรือมวีุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌ
พืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔๏ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี 

ทัศนศาสตร ์
ละฟตนิกส ์

Advanced 

Photonics 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
หรือประทศ฿นภูมภิาค

ยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔๐ สำนักพัฒนาทคนลยีกิจการ
อวกาศ  
สำนักงานพัฒนาทคนลยี
อวกาศละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี 

Aerospace 

Engineering 

Dynamics and 

Controls หรือ 
Trajectory 

Optimization หรือ 
Rocket Propulsion 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบิน  
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน
ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔๑ ศูนย์ทคนลยีพืไอความมัไนคง
ของประทศละการประยุกต์
ชิงพาณิชย์ ิNSD)  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิEECi) 

ทคนลยีพลังงาน วัสดุสำหรับบตตอรีไ 
ิBattery Materials) 

ทูอก 
หรืออก 

สหรัฐอมริกา คนาดา 
สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

ครือรัฐออสตรลยี 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน หรือ
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือมีวุฒิการศึกษาอืไน 

ทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



รายละอียดประภททุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม 

ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี ๒๑๒๒ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา นຌน ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

์๏๏์์๔๒ ทีมวิจัยระบบสรຌางภาพ 

ทางการพทย์  
ศูนย์ทคนลยีอำนวย 

ความสะดวกละครืไองมือพทย ์ 
ิA-MED)  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงชาติ ิBME) 

Biomedical 

Engineering หรือ 
Computer 

Engineering หรือ  
Computer 

Science หรือ 
Electrical 

Engineering หรือ 
Robotics 

Engineering หรือ  
Automation 

Engineering 

Medical Imaging 
หรือ Artificial 

Intelligence หรือ  
Virtual Reality or 

Autonomous 

Robotics 

ทูอก 
หรืออก 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหรัฐอมริกา สหราช

อาณาจักรญีไปุຆน 

ํ ํ. กำลังศึกษาชัๅนปสดุทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟງา  
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมหุนยนต์ละระบบอตันมัติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมอัตนมัติ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาตอระดบัปริญญาทูอกี หรือคะนน
ฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไำกวา ๏.๑  ์หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๐. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรืออายุเมกิน ๐์ ป 
นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎ ๔ ธันวาคม ๎ ๑๒๑  ีิทุนพืไอศึกษาตอ
ระดับปริญญาอกี 

 

 

อกสารนบทา้ย ๑ 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม     
ดังตอเปนีๅ 

ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข 

ดຌวยความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ฿น
พรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา 

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌ คยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ  
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

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

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

 

 

 อกสารนบทຌาย ๎ 
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หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาล 

ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรทุน 
 

 

         ขยีนทีไ………………………………….…. 
       วันทีไ……….ดือน……………………….พ.ศ………………….. 
 

 ขຌาพจຌา (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำหนง……………………………………………ระดับ………....................…….กรม…………….………………………………………… 

กระทรวง………………………………………………….อนุญาต฿หຌ (2) ……………………………………………………………………….. 
ตำหนง……………………………………………ระดับ…………………………....ผนก/ฝ่าย………………..…………………………….. 
กอง/สำนัก…………………………………………….กรม……………………………………………………………………….………………….. 
.................……………………………………………………………………………..…………฿หຌ มาสมัครสอบขงขัน พืไ อรับทุน
................................................................................................................ .......................ประจำป ………………………… 
หนวยทีไ .................................. .................ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับการจัดสรรทุน  

 

 

       (ลงชืไอ)…………………………………………………………… 

                (.……………………………………………………….) 
               ตำหนง……………………………………………………………. 
 

 

หมายหตุ :  (1) ชืไอผูຌอนุญาตละ฿หຌความยินยอม จะตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด / หัวหนຌาหนวยงาน  
  จຌาของทุน ซึไงมีตำหนงทียบเดຌเมตไำกวาปลัดกระทรวง อธิบดี หรืออธิการบดี หรือผูຌทีไเดຌรับ 

  มอบหมาย฿หຌปฏิบัติราชการทนทานัๅน 

 (2)   ชืไอขຌาราชการ ทีไขออนุญาตสมัครสอบขงขัน กรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นผูຌรับทุนรัฐบาลซึไงอยูระหวาง 
  ดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ หรือผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับ 

  ทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ มาลຌว จะตຌองป็นผูຌซึไงหมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติ 

  ราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร 

  ิวันทีไ โ๔ ธันวาคม โ5๒๑ี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกับสวนราชการ 
  ดียวกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅนสังกัดอยู 

 


