
เอกสารแนบ ๑ 

 

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะท่ี ๔ 
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ 

เพื่อนําประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

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

สาขาวิชาท่ีส่งไปศึกษา 
 
  สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษาในระยะที่ ๑ ระยะท่ี ๒ ระยะท่ี ๓ และระยะท่ี ๓+ โดยมีความเชื่อมโยงของ
สาขาวิชา ดังแสดงในรูปที่ ๑ ดังนี้ 
 
 

 
รูปที่ ๑  ความเช่ือมโยงของสาขาวิชาต่างๆ 
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สาขาวิชาท่ีส่งไปศึกษา โครงการระยะท่ี ๔ 
  

๑. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
       ๑) digital engineering 
      ๒) design for manufacturing 
      ๓) traditional and new concept manufacturing 
      ๔) ยาง กระบวนการต้นน้ํา และผลิตภัณฑ์ยาง 
      ๕) green manufacturing processing 
      ๖) โพลีเมอร์ชีวภาพ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจากโพลีเมอร์ชีวภาพ 
 
  ๒. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
       ๑) cognitive Science /cognitive Informatics 
   - artificial Intelligence, brain Imaging and neuroimaging, theoretical 
neuroscience (computational modeling), bio-medical engineering, bioelectronics, bio-signal 
processing, cognitive neuroscience, computational neuroscience, neuro imaging, auditory 
neuroscience 
  - neuro-programming and learning process 
  - cognitive architecture for unsupervised multimodal sensory data processing 
      ๒) advanced analytics 
   - business intelligence, computational finance, decision support, resource 
management (water, energy, crop, land, etc.), logistics, intelligent transportation system, 
social behavior, health Informatics 
  - social analytics เน้น behavioral analysis, retrieval for big data หรือ trend 
prediction using web contents 
      ๓) computational linguistics 
   - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาแนวใหม่โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
  - endanger language analysis 
      ๔) quantum physics/quantum device/quantum computing/quantum cryptography  
และ optical communication/optical devices 
   - ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม (quantum optics) อุปกรณ์เชิงแสงและวงจร (optical 
(quantum) devices and circuits)/สายอากาศเชิงแสง (optical antenna)/รหัสลับเชิงควอนตัม 
(quantum cryptography)  การถ่ายโอนสารสนเทศเชิงควอนตัม (quantum teleportation), high-energy 
particle physics, solid-state physics, geophysics 
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  - การประมวลผลสัญญาณเชิงแสง (signal processing/modulation & coding) การ
ส่ือสารเชิงแสง (optical communications) 
  - การสื่อสารเชิงแสง (optical communications) เน้นการออกแบบ จําลอง และสร้างระบบ
การสื่อสารด้วยแสงสีขาวท่ีมองเห็นได้ (visible light communications: VLC)/เน้นการออกแบบ จําลอง และ
สร้างระบบการสื่อสารเชิงแสงไร้สาย (optical free space communications)/ การออกแบบประยุกต์ระบบ
การสื่อสารด้วยแสงสีขาวท่ีมองเห็นได้ภายในและนอกอาคาร (visible light communications: VLC) 
  - เครือข่ายการสื่อสารเชิงแสงและเทคโนโลยีรหัสลับ (optical communications network 
& cryptographic technologies) 
      ๕) satellite communication 
   - high frequency antenna 
  - metamaterials for RF applications 
  - high speed signal processing 
      ๖) robotics/assistive devices 
  - humanoid robot 
  - haptics 
  - human-robot interaction 
      ๗) electronics devices/electronics sensor 
  - อุปกรณ์กําลัง (power devices) ทั้งออกแบบและการสร้าง 
  - อุปกรณ์ทางการแพทย์ (medical devices) ท้ังออกแบบและการสร้าง 
  - bioelectronics 
  - energy harvesting devices 
  - solar cell 
  - MEMS 
  - nanophotonics 
  - biophotonics 
      ๘) วิศวกรรมไฟฟ้า  (nanoelectronics, magnetic, power systems) 
      ๙) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (coding, encryption, high-performance computing, 
computer security, bioinformatics, ๓D image processing, intelligence systems, analytics) 
      ๑๐) Biomedical engineering (tissue engineering, robotics, control systems, 
neuroscience) 
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  ๓. เทคโนโลยีชีวภาพและส่ิงแวดล้อม 
       การวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะเน้นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าประมวลข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (ระดับ DNA, RNA) ร่วมกับข้อมูลการแสดงออกของยีน 
ข้อมูล products ของยีน (โปรตีน, metabolites) เพื่อให้เข้าใจสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นระบบและสามารถกระตุ้น 
(perturb) หรือเปลี่ยนแปลง (modify) ให้สิ่งมีชีวิตทํางานได้ในสภาพท่ีแตกต่างไปเพ่ือให้เข้าใจสิ่งมีชีวิตได้ดีข้ึน 
เพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์ การแก้ไข หรือปรับปรุงสิ่งมีชีวิต 
       ดังนั้นสาขาวิชาที่ยังต้องการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมสร้างฐานวิจัยพัฒนาที่เข้มแข็งมีดังน้ี 
       ๑) bioinformatics (ชีวสารสนเทศศาสตร์) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการเก็บ ประมวล นํามาใช้ 
ซ่ึงข้อมูลทางชีววิทยาในระดับโมเลกุล ได้แก่ ข้อมูล ระดับ DNA, RNA  ข้อมูลลําดับโครงสร้างโปรตีนและหน้าที่ 
ข้อมูลวิถีสังเคราะห์ ข้อมูลปฏิสัมพันธ์การความคุมการแสดงออกของยีน เป็นต้น ผู้เรียนจะสามารถสร้าง 
algorithms เพื่อใช้เก็บ ประมวล วิเคราะห์ จําลอง หรือทํา data mining จากฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล 
สําหรับสร้างความองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสูงสุดเพื่อทําความเข้าใจระบบและกระบวนการ
ต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ชั้นต่ําไปจนถึงชั้นสูงที่ซับซ้อนไปจนถึงการวิวัฒนาการ การเรียนจะมีทั้งพ้ืนฐานทาง
ชีววิทยา  สถิติศาสตร์ computational science 
      ๒) biostatistics (ชีวสถิติ) เป็นสาขาวิชาที่มุ่งการเรียนสถิติสําหรับประยุกต์ใช้กับทางชีววิทยา มี
ความสําคัญเพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญในระบาดวิทยา (ทํานายหรือสร้าง model อธิบายการระบาดของโรค) 
สาธารณสุข (เข้าใจโอกาสการเกิดโรคชนิดต่างๆ ในประชากร) การออกแบบวิเคราะห์การทดลองทางคลินิก 
(การทํา clinical trial ท่ีต้องออกแบบและเก็บข้อมูล) นิเวศน์วิทยา (เพ่ือศึกษาประชากรสัตว์และพืช การ
เปล่ียนแปลง การสร้างแบบจําลอง) และเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาพันธ์ุพืชและสัตว์ 
      ๓) molecular breeding เป็นสาขาวิชาสําหรับสร้างนักพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใช้ข้อมูลระดับ
ยีนหรือเคร่ืองหมายทางพันธุกรรม (markers) มาช่วยในการคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุ คัดเลือกรุ่นลูกได้อย่างรวดเร็ว 
และปรับปรุงพันธ์ุได้อย่างเจาะจง 
      ๔) synthetic biology เป็นสาขาวิชาท่ีอาศัยองค์ความรู้เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตร่วมกับเคร่ืองมือ
ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology) มาปรับปรุงเปล่ียนแปลงสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์ให้
เป็นไปตามต้องการ สาขานี้เป็นสาขาวิชาใหม่ท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะทําให้สิ่งมีชีวิตทํางานได้อย่างที่ไม่เคยทํา
ได้มาก่อน 
      ๕) chemical biology เป็นสาขาวิชาท่ีใช้ความรู้ทางด้านเคมีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เข้าใจระบบ
ของสิ่งมีชีวิตมากข้ึน เช่น การใช้สารเคมีมาท่ีจําเพาะมากระตุ้นหรือ perturb/interrogate ระบบของสิ่งมีชีวิต
เพ่ือให้เข้าใจกลไกของสิ่งมีชีวิตมากข้ึน สารเคมีนี้อาจเป็นสารสังเคราะห์หรือที่มีอยู่แล้วในสิ่งมีชีวิต เช่น 
peptide  siRNA (ศาสตร์นี้ต่างจากชีวเคมี หรือ biochemistry ที่จะเร่ิมจากการศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ต้ังแต่ โปรตีน เอ็นไซม์ เพื่อทําความเข้าใจผ่านความเข้าใจทางโครงสร้าง) 
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 ๔. นิวเคลียร์เทคโนโลยี 
       ประเทศไทยต้องเตรียมบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างความพร้อมที่จะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ทั้งในด้านการผลิตและด้านการกํากับดูแลและรักษาความปลอดภัย 
 
  ๕. การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี 
       ๑) science policy 
      ๒) technology management 
      ๓) knowledge science/service science 
   - semantic web technology and  knowledge management 
  - LCA based knowledge management 
  - วิทยาการบริการ, วิศวกรรมการบริการ, service science management and 
engineering (SSME) การวิเคราะห์การออกแบบระบบบริการ การสร้างนวัตกรรมบริการ การบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการ business model ของการบริการ 
 
  ๖. IP และ Patent Law 
 
  ๗. วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทุกสาขา 
       ๑) คณิตศาสตร์  (simulation, financial engineering) 
      ๒) ฟิสิกส์ 
      ๓) เคมี 
      ๔) ชีววิทยา 
 
  ๘. Marine Technology 
 
  ๙. นาโนเทคโนโลยี 
       ๑) advanced nanomaterials-by-design โดยเฉพาะด้าน magnetic nanoparticles, rare 
earth/ non-rare earth materials, catalyst, nanoscale-composite ที่นําไปสู่การใช้งานในแขนงต่างๆ 
โดยเฉพาะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ อาหารและการเกษตร 
      ๒) integrated nanodevices and integrated nanobiosystems ซ่ึงรวมถึง advanced 
fabricated nanosystems, sensor devices, nanoformulation 
      ๓) nanobiology ซ่ึงรวมถึง biomedical engineering, synthetic biology, molecular 
targeting and systematic nanodelivery 
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      ๔) enabling nanotechnology โดยเฉพาะด้าน computational nanotechnology, 
nanosafety and risk assessment, additive manufacturing, nanofabrication และ 
nanocharacterization 
      ๕) emerging nanoscience and nanotechnology โดยเฉพาะด้าน quantum physics และ 
quantum chemistry, nano/microfluidics 
 
  ๑๐. เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 
          ๑) Rolling Stock Engineering and  Maintenance 
         ๒) Rolling Stock Dynamics and  Bogies Design 
         ๓) Geodesy/ Surveying/Geo-informatics 
         ๔) Railway Signaling and Communication 
         ๕) ระบบอัตโนมัติแบบ HMI and Virtual  Reality 
         ๖) Railway Signaling and Control System Engineering 
         ๗) Railway Operation/Planning and Maintenance Engineering 
         ๘) Railway Traction System Engineering 
         ๙) Railway Vehicle Dynamics/Wheel-rail Contact Mechanics 
 
 มติจากคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เห็นชอบให้เพิ่มสาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา ดังนี้ 
 
 ๑๑. เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 
๑๒. อนุกรมวิธาน 

 
๑๓. การป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ 
 
๑๔. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 
 
๑๕. Circular Economy 
 

  

 


