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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา 
 เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอัจฉริยะ (Genius) เป็นทรัพยากรบุคคลที่
ประมาณค่ามิได้ของประเทศชาติ หากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มท่ีและถูกวิธี เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังในภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2540 โดยมี
เป้าหมายค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มารับการส่งเสริม
และสนับสนุนด้วยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน เพ่ือพัฒนา
เด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จนก้าวเข้าสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ  

งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย มุ่งเน้นการ
ประสานงานกับหน่วยงานและโครงการท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย ตลอดจนการร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และ
นักเทคโนโลยีชั้นนำที่มีประสบการณ์การวิจัยสูงเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่ีเล้ียง คอยให้คำแนะนำ และให้
คำปรึกษาด้านการทำวิจัย ตลอดจนติดตามพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของวงการวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย และจากการได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพ
สูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้า
สู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ JSTP-SCB) ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จึงได้
จัดทำโครงการ JSTP-SCB ข้ึน 

 
1.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

1) เพ่ือปลูกฝังให้ เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าใจถึงบทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนใฝ่
รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักวิจัย 

2) เพ่ือเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3) เพ่ือสร้างกลไกและระบบในการเสาะหา คัดเลือก และบ่มเพาะ ผู้มีความสามารถพิเศษและผู้มี
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูงสุด 
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1.1.2 เป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1) กลุ่มนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เข้ารับการสนับสนุนการพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (Enrichment Program) ท่ียืดหยุ่นและหลากหลายตาม
ศักยภาพเยาวชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ 

2) กลุ่มเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นปริญญาตรี เข้ารับ
การสนันสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจ ัย จนจบระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ และเข้าสู่อาชีพนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Scholarship Program) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ 

 
1.1.3 ความคาดหวังของโครงการ 

1) เป็นกลไกที่จะพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นนักวิชาการ
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ 

2) ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีใจรักวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
3) มีจำนวนนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถของประเทศเพ่ิมข้ึน 
4) มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนทุกปี 

 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนผู้กลุ่มเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับช้ันปริญญาตรี 

1.2.1 การให้ทุนการศึกษาและวิจัย ระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

1.2.2 กิจกรรมส่งเสริมท่ีหลากหลาย (Enrichment Programs) ดังต่อไปน้ี 

 การสร้างระบบนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง (Mentoring System) โดยจัดหานักวิทยาศาสตร์และ
นักเทคโนโลยีพ่ีเล้ียง (Mentor) ท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีช้ันแนวหน้าท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ และสนับสนุนการ
ทำวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง 

 กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (Short-Course Trainings) โดยการเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อให้มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีสูงข้ึน มีทักษะในการสื่อสารดีข้ึน ได้แก่ การฝึกภาษาต่างประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 

 การสนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษา (Mentor-Supervised College Student Research) 
ส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนรุ่นเยาว์ในระดับอุดมศึกษาทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่ เลี้ยงของตนเอง 
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1.2.3 การเผยแพร่ผลงาน จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการทำโครงงานวิจัยของเยาวชน รวมทั้งร่วมมือกับ
หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ เพื่อให้เยาวชนของโครงการได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก/เยาวชนทั่วไปได้หันมาสนใจการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 

 
1.3 หน่วยงานรับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
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บทที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ

 
2.1 คุณสมบัติของผู้รับทุน 

1) เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติรายชื่อให้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
จากคณะกรรมการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่
อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (โครงการ JSTP-
SCB) ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00  
3) มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพิเศษ ซ่ึงอาจวัดด้วยคะแนนหรือ ผลการ

ทำงาน/กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เช่น 
 ผลการทำงาน/กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รางวัลจาก

การประกวด แข่งขัน ในระดับประเทศ/ภูมิภาค/นานาชาติ หรือผลงานสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้ 

 พัฒนาการในการปฏิบัติงานกับนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง อยู่ในข้ันดี-ดีมาก โดยพิจารณา
จากผลงานตีพิมพ์  ห รือความก้าวหน้าของการทำงานวิจัย  และความเห็นจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง 

4) เข้าร่วมในกิจกรรมที่โครงการจัดให้อย่างสม่ำเสมอ และให้ความสนใจในกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
5) เป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษา และมีความประพฤติดี 
6) เป็นต้นแบบที่ดีของสมาชิกในโครงการ เช่น การให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมดำเนินการและ

ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และปฏิบัติตนเป็นผู้เหมาะสมต่อการได้รับ
ทุนของโครงการ และทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน โครงการฯ และตนเอง ในฐานะท่ีเป็นผู้มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
2.2 การเข้าร่วมโครงการฯ 

เม่ือคณะกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) โครงการฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ได้รับคัดเลือก/สถาบันการศึกษาที่
เด็กและเยาวชนศึกษาอยู่ทราบ 

2) เยาวชนแจ้งตอบรับการเข้าร่วมโครงการระยะยาว โดยการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้า
ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ก.) และส่งเอกสารพร้อมไฟล์กลับมายังโครงการฯ ในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

3) เม่ือโครงการฯ ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ จากเยาวชนแล้ว จะดำเนินการจัดทำ 
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (ภาคผนวก ข.) และจัดทำสัญญาค้ำประกัน (ภาคผนวก 
ฌ.) โดยจะมอบสัญญารับทุนการศึกษาพร้อมสัญญาค้ำประกันในวันปฐมนิเทศ 

4) เยาวชนจัดส่งสัญญารับทุนการศึกษาท่ีกรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งคืน
โครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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2.3 องค์ประกอบของการสนับสนุน 

โครงการฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในด้านต่างๆ ดังน้ี 
1) ทุนสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
2) ทุนสนับสนุนการวิจัย 
3) การนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าใน/ต่างประเทศ 
4) การฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์แห่งชาติ สวทช. 

 
2.4 กำหนดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา 

1) โครงการฯ กำหนดระยะเวลาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในแต่ละระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 4 ปี  
2) กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1) จะต้องศึกษา

ด้วยทุนส่วนตัวจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นน้ันๆ แต่ยังมีข้อผูกพันตามเงื่อนไขของ
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาของโครงการ JSTP-SCB และต้องส่งจดหมายระบุเหตุผล
ความจำเป็นที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษา พร้อมแนบหนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้
โครงการฯ ทราบ 

 
2.5 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของผู้รับทุน 

เยาวชนจะได้รับการประเมินจากโครงการฯ เป็นรายปี โดยมีเกณฑ์พิจารณาเพ่ือการคงสภาพเป็น
นักเรียนทุน JSTP-SCB ดังนี้ 

ในแต่ละภาคการศึกษา เยาวชนจะได้รับการประเมินจากโครงการฯ โดยมีเกณฑ์พิจารณาเพ่ือการคง
สภาพเป็นนักเรียนทุน JSTP ดังนี้ 

1) ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตปกติตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ที่ศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อยู่ในเกณฑ์ท่ีโครงการฯ กำหนด ดังต่อไปนี้  
ระดับการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ปริญญาตรี >= 3.00 
หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด โครงการฯ จะพิจารณาระงับทุนในภาค
การศึกษาถัดไปทันที 
 

2) มีการดำเนินโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ หรือสถาบันการศึกษา และ
ปฏิบัติงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ/ภูมิภาค/นานาชาติ 

3) เข้าร่วมฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย ณ ศูนย์แห่งชาติ สวทช. ตามหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกำหนด 
4) ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน โครงการฯ และตนเอง ในฐานะท่ีเป็นผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เช่น รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ในระดับประเทศ/ภูมิภาค/นานาชาติ  
5) เข้าร่วมในกิจกรรมที่โครงการจัดให้อย่างสม่ำเสมอ  

 
 



 

คู่มือผู้รบัทุนโครงการ JSTP-SCB 

 

      Page 9 of 69 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเยาวชนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการฯ จะยกเว้นการพิจารณาระงับทุนตามข้อ 
1) เนื่องจากการเปลี่ยนระดับจากมัธยมศึกษา เข้าสู่อุดมศึกษา ในปีแรก อาจมีผลกับการปรับตัวของผู้รับ
ทุนบางคน จึงเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถปรับปรุงผลการเรียนในภาคการศึกษาต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไข
ดังน้ี 

ผู้ รับทุนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 มีผลการเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ต่ำกว่า (<) 3.00 
โครงการฯ จะมีการดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลผลการเรียนของเยาวชน ได้แก่ 

-โครงการฯ จะเชิญผู้รับทุนมาพบคณะกรรมการโครงการฯ กลุ่มย่อยเพ่ือรับทราบปัญหา 
ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ และให้แนวทางในการพัฒนาผลการเรียนให้ดีข้ึน  

-กำหนดเงื่อนไขและเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพ โดยโครงการฯ จะพิจารณาผลการ
เรียนเป็นรายภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป ผู้รับทุนจะต้อง
พัฒนาผลการเรียนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียน
ต่ำกว่า 3.00 โครงการฯ จะระงับทุนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปทันที 
 

2.6 การยุติการสนับสนุนทุน/การคืนทุน 
โครงการฯ จะพิจารณาให้เยาวชนพ้นสถานภาพการรับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
1) เยาวชนขาดคุณสมบัติตามแนวทางการประเมินศักยภาพของผู้รับทุน  
2) เยาวชนถูกพักการศึกษา ยุติ หรือยกเลิกการศึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับ

ความยินยอมเป็นหนังสือจากโครงการฯ 
3) เยาวชนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีโครงการฯ หรือสถาบันการศึกษากำหนด 
4) เยาวชนแสดงเอกสารปลอมหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ 
5) เยาวชนกระทำความผิดร้ายแรง 
6) การพิจารณาว่าต้องคืนทุนการศึกษาหรือไม่ เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโครงการฯ 

เป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้น และ ผู้บริหารสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พิจารณาในลำดับถัดไป และนำเสนอผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อพิจารณาลำดับสุดท้าย โดยผล
การตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

2.7 การขอรับทุนอ่ืน 
 โครงการฯ อนุญาตให้ผู้รับทุน JSTP-SCB ไปสมัครสอบเพ่ือรับทุนอ่ืนได้ แต่ท้ังน้ี ก่อนท่ีเยาวชน
จะสมัครสอบต้องทำหนังสือขออนุญาตไปสมัครสอบ รวมถึงทำจดหมายแจ้งผลการสอบให้โครงการฯ 
รับทราบ 

 

2.8 การขอลาพักการศึกษา 
1) กรณีผู้รับทุนมีปัญหาสุขภาพ และจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน ให้ทำหนังสือผ่าน

อาจารย์ท่ีปรึกษาและสถาบันการศึกษา พร้อมท้ังแนบหนังสือรับรองหรือเอกสารการลง
ความเห็นของแพทย์ประกอบการขออนุมัติต่อโครงการฯ โดยในช่วงเวลาที่ลาพักการศึกษา 
ผู้รับทุนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

2) การลาพักการศึกษาด้วยสาเหตุอ่ืน นอกเหนือจากข้อ 1) ให้ผู้รับทุนทำหนังสือผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถาบันการศึกษา เสนอขออนุมัติต่อโครงการฯ ซ่ึงจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
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2.9  
 
 
 
 
 

การรายงานสำเร็จการศึกษา 
ผู้รับทุนโครงการ JSTP-SCB ทุกคน เม่ือสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ จะต้องส่งรายงานพร้อม
ทั้งแนบเอกสารผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Completed Transcript) หลังจากได้รับอนุมัติจบ
การศึกษาแล้วไม่เกิน 30 วัน 
 
2.10 ตารางสรุปกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลา เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีต้องดำเนินการ 

เยาวชนตอบรับการเข้าร่วม
โครงการ 

พ.ค. – ก.ค. - แบบยืนยันเข้าร่วมโครงการ 
- แบบฟอร์มข้อมูลเยาวชน 

เยาวชนจะต้องจัดส่งไฟล์เอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด  

ทำสัญญารับทุนการศึกษา พ.ค. – ก.ค. - สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา เยาวชนต้องมารับสัญญาสนับสนุนทุน 
การศึกษาในงานปฐมนิเทศ 

การส่งรายงานความก้าวหน้า
ทางการศึกษาและการจ่ายทุน
เงินการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

- ภาคต้น 
- ภาคปลาย 

 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 
ก.ค. - ส.ค. 

- แบบรายงานความก้าวหน้า
ทางการศึกษา 

- ใบเสร็จค่าเล่าเรียน (ภายใน 30 
วันนับจากวันท่ีปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงิน) 

เยาวชนส่งไฟล์เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าทางการศึกษาฯ  ใบ
แสดงผลการเรียน และใบเสร็จรับเงิน  
มายังโครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

การแจ้งจบการศึกษาหรือแจ้ง 
สถานที่ศึกษาต่อ/สถานท่ี
ทำงาน 

พ.ค. – ก.ค. - แบบฟอร์มแจ้งจบการศึกษาและ
ยืนยันสถานท่ีศึกษาต่อ/สถานท่ี
ทำงาน 

- แบบฟอร์มประวัติและผลงาน  

เยาวชนจะต้องส่งไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมายังโครงการฯ ตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

หมายเหตุ: กรอบเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม หรือตามการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 
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กิจกรรม ช่วงเวลา เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ส่ิงท่ีต้องดำเนินการ 

การขอรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย 

- การส่งข้อเสนอโครงการ 
วิจัย 
 

- การส่งรายงาน
ความก้าวหน้าฯ  
 
 

- การส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

 

 
 

ตลอดปี 
 
 
ทุก 6 เดือน 

 
 
 

ภายใน30 วัน 
นับตั้งแต่วัน
ส้ินสุดสัญญา 

- หนังสือนำส่งฯ ท่ีลงนามโดย
นักวิทยาศาสตร์พ่ีเล้ียง 

- แบบข้อเสนอโครงการวิจัย  
 
 
- แบบรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย  
 
 

- แบบการจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์  

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์เอกสารท้ังหมด
ท่ีเก่ียวข้องมายังโครงการฯ ก่อน
ระยะเวลาเริ่มดำเนินการวิจัย 45 วัน 
 
 

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์รายงาน
ความก้าวหน้าฯ มายังโครงการฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาฯ 
 

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์รายงานฉบับ
สมบูรณ์ มายังโครงการฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาฯ 

การขอรับการสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ใน/ต่างประเทศ 

ตลอดปี - แบบฟอร์มการขอรับทุน
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  

- เอกสารประกอบการพิจาณา 
ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม
การขอรับการสนับสนุนฯ  

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องทั้งหมดมายังโครงการฯ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

การขอเข้าฝึกงานในศูนย์
แห่งชาติ สวทช. 
รอบท่ี 1 ฝึกช่วง ธ.ค. - ม.ค.  
รอบท่ี 2 ฝึกช่วง มิ.ย. - ก.ค.  

 
 

ต.ค. - พ.ย. 
เม.ย. - พ.ค.  

- รายงานผลการศึกษา 
- รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ฉบับจริง)  
- ประวัติแนะนำตัว 

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องทั้งหมดมายังโครงการฯ 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

หมายเหตุ: กรอบเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
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บทที่ 3 เงินทุนสนับสนุนทุนการศึกษา 
 
3.1 ลักษณะของทุนการศึกษา 
  

เยาวชนจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษา
ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ โดยทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให้เยาวชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ระดับช้ัน ปริญญาตรี** 

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ตามที่จ่ายจริง (แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 96,000 บาท/ปี หรือ 8,000/เดือน 

                               
หมวดค่าใช้จ่ายท่ีครอบคลุม ดังนี้  
 ค่าเล่าเรียน และค่าบำรุงการศึกษา 

หมวดค่าใช้จ่าย รายละเอียด 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา - ค่าหน่วยกิตภาคบรรยาย 
- ค่าหน่วยกิตภาคปฏิบัติการ  
- ค่าลงทะเบียน 

ค่าบำรุงการศึกษา - ค่าบำรุงห้องสมุด  
- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  

  

หมวดค่าใช้จ่าย รายละเอียด 

 - ค่าบำรุงสุขภาพ  
- ค่าบำรุงกีฬา  
- ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย  
- ค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา - ค่าบำรุงพิเศษหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
เฉพาะสาขา 

- ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 
- ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นบัณฑิต/รับปริญญา 
- ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน 
- ค่าธรรมเนียมการสอบภาษาต่างประเทศ (ในกรณีที่

กำหนดไว้ในหลักสูตร) 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ - ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
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- ค่าใช้บริการคอมพิวเตอร์ 
- ค่าสนับสนุนการศึกษา  
- ค่าเอกสารทางการศึกษา  

ฯลฯ 
 
หมวดค่าใช้จ่ายที่ ไม่ ครอบคลุม ดังน้ี  

1) ค่าลงทะเบียนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ำในวิชาเดิม 
2) ค่าลงทะเบียนของการศึกษาภาคฤดูร้อน 
3) ค่าลงทะเบียนล่าช้า และค่าปรับต่างๆ 
4) ค่าหอพัก 
5) ค่าปรับในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
6) ค่าประกันต่างๆ 
7) ค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
8) ค่าธรรมเนียมสมทบกองทุนต่างๆ 
9) ค่าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา เช่น ค่าใบสมัครและระเบียบ

การค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าใบรับรองต่างๆ ค่าใบแสดงผล
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการแปลปริญญาบัตร ฯลฯ เป็นต้น 
 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
ครอบคลุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าพัฒนาตนเอง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 

 
3.2 เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

โครงการฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนเยาวชน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
1) เยาวชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ/แหล่งทุนอ่ืน จะต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบ โดย

โครงการฯ จะสนับสนุนเงินทุนเฉพาะส่วนท่ีไม่ซ้ำซ้อนกับเงินทุนที่ได้รับจากโครงการ/แหล่ง
ทุนอ่ืน 

2) ในระหว่างที่รับทุน ผู้รับทุนจะต้องมาฝึกทักษะวิจัยที่ สวทช. ในระดับชั้นปริญญาตรี โดย
จะต้องมาฝึกทักษะวิจัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน  

3) เยาวชนต้องส่งไฟล์รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาตาม
แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนา (ภาคผนวก ค.) 
ประจำภาคการศึกษาของทุกภาคการศึกษา ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนาม
ครบถ้วน ให้แก่โครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

4) เยาวชนต้องส่งรายงานผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ และผลงานอ่ืนๆ 
ที่ เกิดข้ึนระหว่างการรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากโครงการฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการศึกษา 



 

คู่มือผู้รบัทุนโครงการ JSTP-SCB 

 

      Page 14 of 69 

5) กรณีที่เยาวชนมีผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานจาก
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ หรือผลงานอ่ืนๆ เยาวชนจะต้องแจ้งโครงการให้ทราบ
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากผลงานเป็นที่ประจักษ์  

6) เยาวชนต้องระบุข้อความในรายงานผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และสิ่งตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ มีใจความว่า “ผู้รับทุนได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการ
สนับสนุนนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เลขท่ี .................” 

7) เยาวชนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีโครงการฯ กำหนด 
8) ในระหว่างที่เยาวชนได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ เยาวชนต้องไม่รับทุนการศึกษาอ่ืนใด

โดยปราศจากความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน 
9) เยาวชนต้องแจ้งสถานที่อยู่ท่ีเป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาการรับทุน และแจ้งสถานที่ทำงาน

หรือสถาบันที่ศึกษาต่อภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับที่ได้รับทุนไปแล้ว เป็นระยะเวลา 
1 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ให้โครงการฯ ทราบ 

10) โครงการฯ สามารถระงับ หรือสนับสนุนเงินทุนเพียงบางส่วนแก่เยาวชน ในกรณีที่โครงการฯ 
ได้รับเงินงบประมาณสำหรับกิจกรรมของโครงการฯ จากหน่วยงานร่วมให้ทุนไม่เพียงพอ ซ่ึง
คำวินิจฉัยชี้ขาดของโครงการฯ ให้ถือเป็นท่ีสุด 

11) หากเยาวชนขาดคุณสมบัติตามแนวทางการประเมินศักยภาพเยาวชนของโครงการฯ และ
โครงการฯ ได้พิจารณาให้เยาวชนพ้นสภาพการรับการสนับสนุนจากโครงการฯ โครงการฯ 
จะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมาย สวทช. พิจารณาตีความว่าจะต้องคืนเงินทุนหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง
หากผลการตีความจากฝ่ายกฎหมายให้คืนทุน เยาวชนจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปจาก
โครงการฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเยาวชนได้รับหนังสือแจ้งจากโครงการฯ ระบุถึง
สาเหตุและเหตุผลในการพิจารณาพ้นสภาพฯ 

12) ในกรณีท่ีเยาวชนจบการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ แบบฟอร์มแจ้งจบการศึกษาและยืนยัน
สถานที่ศึกษาต่อ/ทำงาน (ภาคผนวก ซ.) พร้อมไฟล์แบบฟอร์มประวัติและผลงาน 
(ภาคผนวก ญ.) มายังโครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

13) เยาวชนจะต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมทั้ งส่ ง
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมายังโครงการฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน 
และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินดังกล่าว 

 
3.3 การทำสัญญารับทุนการศึกษา 

1) โครงการฯ ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ 
2) เยาวชนและผู้ปกครองมารับสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาในวันปฐมนิเทศ เพื่อไป

ดำเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนามในสัญญาทั้ง 3 ฉบับ  
3) เยาวชนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้รับทุน อธิการหรือ

ผู้แทน ชื่อสถาบัน และ รายการเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนตัวเลขในบัญชีเงินทุน เป็นต้น 
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4) ผู้ท่ีเก่ียวข้องในสัญญารับทุนมีดังน้ี 
 ผู้ให้ทุน คือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 พยานฝ่ายผู้ให้ทุน คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สวทช. ให้ดูแลโครงการฯ 
 ผู้รับทุน คือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน  
 สถาบันการศึกษา คือ สถานที่ศึกษาของผู้รับทุน 
 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น หรือ ภาควิชา หรือ นักวิทยาศาสตร์ 

พ่ีเลี้ยง 
 พยานฝ่ายผู้รับทุน คือ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น หรือ ภาควิชาหรือ นักวิทยาศาสตร์ 

พ่ีเลี้ยง 
 ผู้ค้ำประกัน คือ ผู้ท่ีใกล้ชิดและรู้จักผู้รับทุนเป็นอย่างดี และเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะอายุ 

20 ปี ข้ึนไป เช่น ผู้ปกครอง ญาติสนิท ครู อาจารย์ บุคคลท่ีเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 
ข้ึนไป หรือ บุคคลท่ีมีรายได้มั่นคง เป็นต้น 

5) ขอให้ผู้รับทุนดำเนินการให้ผู้เก่ียวข้องลงนามในสัญญาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน/ ผู้ปกครอง/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ พยานผู้รับทุน/ ผู้ค้ำประกัน 
และพยานผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด โดยแนบไว้ในสัญญาท้ัง 3 
ฉบับ 

6) ผู้รับทุน เปิดบัญชีเงินทุน ประเภทสะสมทรัพย์ กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกรอก
ข้อมูลในเอกสารแนบหมายเลข 1 

7) ให้ผู้รับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ท้ัง 3 ฉบับ ดังน้ี 
 หนังสือนำส่งสัญญารับทุน 
 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ/อธิการบดี หรือผู้แทนของสถาบัน เป็นผู้มีอำนาจลงนาม
ในสัญญา  
 สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา  
 แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ: การเปิดบัญชีโครงการ (เอกสารแนบ
หมายเลข 1)   
 บัญชีเงินทุนสนับสนุนการศึกษา (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำ

ประกัน/คู่สมรสผู้ค้ำประกัน 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้ค้ำประกัน 

8) เยาวชนต้องติดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท ในสัญญาผู้ค้ำประกันท้ัง 3 ฉบับ 
9) เยาวชนต้องส่งสัญญาท่ีลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ฉบับ มาที่โครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด 
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10) สำเนาเอกสารท้ังหมดให้เขียนกำกับว่า “ใช้สำหรับโครงการ JSTP-SCB เท่าน้ัน” 
 

3.4 การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 

เม่ือสัญญาลงนามครบทุกฝ่ายทั้ง 3 ชุดแล้ว ถือว่าสัญญารับทุนน้ันสมบูรณ์ โครงการฯ จะดำเนินการ  
1) โครงการฯ เก็บรักษาสัญญาฉบับจริงไว้ จำนวน 1 ฉบับ และจัดส่งสัญญาฉบับจริงไปยัง

สถาบันการศึกษาผู้รับทุน จำนวน 1 ฉบับ จัดส่งให้ผู้รับทุน จำนวน 1 ฉบับ และส่งสำเนา
สัญญาฯ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

2) โครงการฯ จะจัดส่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษางวดแรกให้กับผู้รับทุนภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาครบทุกฝ่ายแล้ว โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตามที่
แนบท้ายสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

3) โครงการฯ จะจัดส่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษางวดถัดไป เม่ือผู้รับทุนส่งไฟล์รายงาน
ความก้าวหน้าของการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ
ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนต้นฉบับที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน ภายในระยะเวลาที่โครงการฯ 
กำหนด 

4) โครงการฯ จะจัดส่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวหลังจากท่ีได้รับเอกสารท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ ภายใน 30 วันทำการ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตามที่แนบท้าย
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา 

5) หากผู้รับทุนไม่ส่งรายงานฯ ตามกำหนด หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการฯ 
มีสิทธิ์ในการงดจ่ายเงินทุนในงวดต่อไป 
 
 

3.5 ตารางสรุปกิจกรรม 

การเบิก-จ่าย 
ช่วงเวลาเบิก-จ่าย/

ส่งเอกสาร 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง สิ่งท่ีต้องดำเนินการ 

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุง
การศึกษา/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
(งวดท่ี 1) 
ระดับอุดมศึกษา 

- ภาคต้น  

30 วันทำการ  
(นับจากวันท่ีลงนาม

ในสัญญาครบทุกฝ่าย) 
 

(ม.ค. – ก.พ.) 

- สัญญารับทุนท่ีลงนามครบทุก
ฝ่าย 
-  ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
ฉบับจริง เยาวชนต้องส่งภายใน 
30 วัน นับจากวันท่ีระบุบน
ใบเสร็จฯ  
 

เยาวชนส่งใบเสร็จรับเงิน
ค่าลงทะเบียนฉบับจริง มายัง
โครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุง
การศึกษา/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
(งวดท่ี 2) 
ระดับอุดมศึกษา 

- ภาคปลาย  

30 วันทำการ  
(หลังจากท่ีโครงการ

ได้รับเอกสารท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์) 

(ก.ค. - ส.ค.) 

- แบบรายงานความก้าวหน้า
ทางการศึกษา 

- ใบแสดงผลการเรียน 
- ใบเสร็จค่าเล่าเรียนฉบับจริง 

(ภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน) 

เยาวชนส่งไฟล์เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าทางการศึกษาฯ ใบ
แสดงผลการเรียน และ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง มายัง
โครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

หมายเหตุ: กรอบเวลาการเบิกจา่ยและจัดส่งเงินทุน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และช่วงเวลางบประมาณท่ี
โครงการได้รับ   
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บทที่ 4 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
4.1 ลักษณะของทุนวิจัยและเง่ือนไขการสนับสนุนทุน 

ทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการฯ แบ่งได้เป็น 
4.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่ให้การดูแล และคำแนะนำผู้มีอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ในการทำวิจัย จ่ายในกรณีท่ีข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการอนุมัติแล้ว 
 
4.1.2 เงินสนับสนุนการทำวิจัย มีรายละเอียด ดังน้ี 

ปริญญาตรี 
ไม่เกิน 75,000 บาท/ปี 

 
หมวดค่าใช้จ่ายท่ีครอบคลุม ดังนี้  

หมวดค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน/ค่าจ้างทั่วไป 
ค่าวัสดุ 
ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก (ระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ) 

ค่าจัดหา/ค้นหาข้อมูล 
ค่าจัดทำรายงาน 
ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 
หมวดค่าใช้จ่ายที่ ไม่ ครอบคลุม ดังน้ี  

1) ค่าครุภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC, Notebook และอ่ืนๆ เป็นต้น) 
(ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานเกิน

กว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป) 
 

4.2 ขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนวิจัย 
1) เยาวชนต้องอยู่ระหว่างการรับการทุนสนับสนุนการศึกษาจากโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
2) เยาวชนต้องทำหนังสือแจ้งข้อมูลนักวิทยาศาสตร์พ่ีเล้ียงให้โครงการฯ ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน 

เพ่ือให้โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง เพ่ือขออนุญาตให้
บุคลากรมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงให้กับเยาวชน (ถ้ามี) 

3) ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการพิจารณาจากนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง 
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4) เยาวชนต้องส่งไฟล์ แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาคผนวก ง.) พร้อมหนังสือนำส่งจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงมายังโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนล่วงหน้า ก่อนระยะเวลาเริ่ม
ดำเนินการวิจัยที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ อย่างน้อย 45 วัน 

5) โครงการฯ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินเป็นระยะเวลา 30 วัน 
6) โครงการฯ แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงทราบ 
7) หากข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มีการแก้ไข โครงการฯ จะดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (สัญญาวิจัย) (ภาคผนวก จ.)ให้กับเยาวชนต่อไป กรณีมีการ
แก้ไข ผู้รับทุนจะต้องแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามผลการประเมินให้แล้วเสร็จ และส่งกลับ
มายังโครงการฯ จึงจะจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาให้ต่อไป 

4.3 เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
1) เยาวชนท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ/แหล่งทุนอ่ืน จะต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบ โดย

โครงการฯ จะสนับสนุนเงินทุนเฉพาะส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินทุนที่ได้รับจากโครงการ/แหล่งทุนอ่ืน 
2) เยาวชนต้องส่งไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย (ภาคผนวก ฉ.) ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่โครงการฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

3) เยาวชนต้องส่งไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ภาคผนวก ช.) ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่โครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

4) เยาวชนต้องระบุข้อความในรายงานผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และสิ่งตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ มีใจความว่า “ผู้ รับทุนได้ รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการสนับสนุน
นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ ………..” 

 
4.4 การทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา 

1) โครงการฯ ดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 4 
ฉบับ และส่งให้เยาวชนกรอกข้อมูลและส่งให้ผู้เก่ียวข้องลงนามในสัญญาฯ ทั้ง 4 ฉบับ 

2) เยาวชนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้รับทุน อธิการหรือ
ผู้แทน ชื่อสถาบัน และ รายการเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนตัวเลขในบัญชีเงินทุน เป็นต้น 

3) ผู้ท่ีเก่ียวข้องในสัญญารับทุนมีดังน้ี 
 ผู้ให้ทุน คือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 พยานฝ่ายผู้ให้ทุน คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สวทช. ให้ดูแลโครงการฯ 
 ผู้รับทุน คือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน  
 สถาบันการศึกษา คือ สถานที่ศึกษาของผู้รับทุน 
 นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง 

4) พยานฝ่ายผู้รับทุน คือ หัวหน้าภาควิชาของนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง ขอให้ผู้รับทุนให้ผู้เก่ียวข้อง
ลงนามในสัญญาพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน/ อาจารย์
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ท่ีปรึกษา/ พยานผู้รับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 4 ชุด โดยแนบไว้ในสัญญาทั้ง 
4 ฉบับ 

5) ผู้รับทุน เปิดบัญชีเงินทุนสำหรับโครงการวิจัย ประเภทสะสมทรัพย์ กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) และกรอกข้อมูลในเอกสารแนบหมายเลข 1 

6) ผู้รับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ทั้ง 4 ฉบับ ดังนี้ 
 หนังสือนำส่งสัญญารับทุน 
 สำเนาคำสั่งแต่งต้ังผู้อำนวยการ/อธิการบดี/ หรือผู้แทนของสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจ
ลงนามในสัญญา 
 สัญญารับทุน  
 แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ: การเปิดบัญชีโครงการ (เอกสารแนบ
หมายเลข 1)   
 บัญชีเงินทุน (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุน 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง 
 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้รับทุน 
 สถาบันการศึกษา /เยาวชนส่งสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 ฉบับ มาที่โครงการฯ 
 สำเนาเอกสารทั้ งหมดให้ เขียนกำกับว่า “ใช้สำห รับโครงการ JSTP เท่ านั้ น” 
 

4.5 การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

เม่ือสัญญาลงนามครบทุกฝ่ายท้ัง 4 ชุดแล้ว ถือว่าสัญญารับทุนนั้นสมบูรณ์ โครงการฯ จะ
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) โครงการฯ เก็บรักษาสัญญาฉบับจริงไว้ จำนวน 1 ฉบับ และจัดส่งสัญญาฉบับจริงไปยัง
สถาบันการศึกษาผู้ รับทุน จำนวน 1 ฉบับ จัดส่งให้ผู้ รับ ทุน จำนวน 1 ฉบับ และ
นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง จำนวน 1 ฉบับ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

2) โครงการฯ จะจัดส่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยงวดแรกให้กับผู้รับทุนภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาครบทุกฝ่ายแล้ว โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตามแนบ
ท้ายสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม  

3) ผู้รับทุนต้องส่งไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ฉ.) ใน
รูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มายังโครงการฯ ทุกๆ 6 เดือน ตามระยะเวลาในสัญญา โดย
โครงการฯ จะจัดส่งเงินทุนงวดถัดไปภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับรายงานฯ 

4) ผู้รับทุนต้องส่งไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม (ภาคผนวก ช.) และแนวทาง
การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก ฑ.) ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มายังโครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญา โดยโครงการฯ จะจัดส่งเงินทุนงวดถัดไป
ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว 
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5) หากผู้รับทุนไม่ส่งรายงานฯ ตามกำหนด โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินทุนงวดต่อไป 
6) หากมีเงินทุนเหลือจากการทำวิจัย ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินส่วนที่เหลือมายังโครงการฯ ภายใน 

60 วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญาโครงการวิจัย 
 
4.6 ตารางสรุปกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลา เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีต้องดำเนินการ 

การขอรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย 

- การส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 
 

ตลอดปี 

- หนังสือนำส่งฯ ที่ลงนามโดย
นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง 

- ไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย  

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์เอกสาร
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องมายังโครงการฯ 
ก่อนระยะเวลาเริ่มดำเนินการวิจัย 
45 วัน 

- การส่งรายงาน
ความก้าวหน้าฯ  

 

ทุก 6 เดือน 
 

- ไฟล์รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย  

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์รายงาน
ความก้าวหน้าฯ มายังโครงการฯ 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาฯ 

- การส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันส้ินสุด

สัญญา 

- ไฟล์การจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์  

- เยาวชนจะต้องส่งไฟล์รายงานฉบับ
สมบูรณ์ มายังโครงการฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญาฯ 

 

กิจกรรม (การเบิก-จ่าย) ช่วงเวลา 

- เงินทุนสนับสนุนการวิจัย (งวดท่ี 1) 30 วัน (นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาครบทุกฝ่าย) 
- เงินทุนสนับสนุนการวิจัย (งวดท่ี 2) 30 วัน (นับจากวันท่ีได้รับรายงานความก้าวหน้าฯ) 
- เงินทุนสนับสนุนการวิจัย (งวดสุดท้าย) 30 วัน (หลังจากได้รับผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากผู้เชี่ยวชาญ) 

หมายเหตุ: โครงการฯ สงวนสิทธ์ิในการจ่ายเงินทุนงวดต่อไป หากผู้รับทุนไม่ส่งรายงานฯ ตามกำหนด 
              โครงการฯ สงวนสิทธ์ิในการรับหรือชะลอการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามสถานการณ์งบประมาณของโครงการ 
              กรอบเวลาการเบิกจ่ายเงินทุนอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องมาจากสถานการณ์งบประมาณโครงการ 
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บทที่ 5  
การฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์แห่งชาติฯ สวทช. 

 
5.1 คุณสมบัติ 

1) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3) สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

 
5.2 หลักฐานการสมัคร 

1) แบบประวัตินักศึกษาฝึกงาน (ภาคผนวก ฎ.) 
2) แบบประวัติและผลงาน (ภาคผนวก ญ.) 
3) รายงานผลการศึกษา 

 
5.3 วิธีการสมัครและการคัดเลือก 

1) เยาวชนแจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานตามช่วงเวลา ดังนี้ 
รอบที่ 1 : ช่วงปิดภาคการเรียน ที่ 1 (ธันวาคม - มกราคม) เยาวชนแจ้งความประสงค์ภายใน
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
รอบที่ 2 : ช่วงปิดภาคการเรียน ที่ 2 (มิถุนายน - กรกฏาคม) เยาวชนแจ้งความประสงค์ภายใน
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 

2) สัมภาษณ์ โดยนักวิจัย 
รอบที่ 1 : ตุลาคม - พฤศจิกายน 
รอบที่ 2 : เมษายน - พฤษภาคม 

3) แจ้งผลการคัดเลือกเข้าฝึกงาน 
รอบที่ 1 : พฤศจิกายน 
รอบที่ 2 : พฤษภาคม 

4) เยาวชนต้องมารายงานตัวในวัน และเวลา ท่ีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) กำหนด 
 

หมายเหตุ: กรณีท่ีเยาวชนต้องการมาฝึกวิจัยนอกเหนือจากช่วงเวลาที่โครงการกำหนด ขอให้แจ้งความ   
 ประสงค์มายังโครงการฯ ก่อนระยะเวลาท่ีจะมาฝึกงานล่วงหน้า 1 เดือน 
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บทที่ 6  

การขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมใน/ต่างประเทศ 
 

การขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในและต่างประเทศ สามารถกระทำได้โดยจะต้องขอ
อนุมัติจากโครงการฯ ทั้งนี้อัตราการสนับสนุนจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ตามความเหมาะสม โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมจะต้องอยู่ในขอบข่ายการสนับสนุน  
 
6.1 ประเภทของกิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายการสนับสนุน 

1) การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

 
6.2 คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน 

1) เป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ประเมินตามโครงการฯ กำหนด 
2) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษารับรอง 

 
6.3 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

1) การประชุมวิชาการที่จะไปเสนอผลงาน ต้องเป็นการประชุมในสาขาวิชาของผู้เสนอขอรับทุน
โดยตรง และต้องเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ที่มี peer review 

2) ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) 
3) ผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานของผู้รับทุน JSTP-SCB ที่ขอรับทุน และผู้รับทุน

ต้องเป็นผู้นำเสนอผลงาน 
4) เยาวชนอยู่ในระหว่างการทำวิจัย และมีความก้าวหน้ามากกว่า 50% 
5) ผ่านการเห็นชอบจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และสถาบันการศึกษา 
6) ต้องเขียนขอบคุณ โครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การ
สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (JSTP-SCB) ท่ีให้การสนับสนุนทุน ใน
บทคัดย่อ หรือผลงานที่นำเสนอทุกคร้ัง 

 
6.4 ขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุน 

1) เยาวชนต้องส่ง แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ (ภาคผนวก ฏ.) 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มายังโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 เดือน 

2) หากได้รับการสนับสนุน โครงการฯ จะจัดส่งเงินทุนให้ภายใน 30 วันทำการ 
3) หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้องส่งไฟล์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมให้โครงการฯ 

ภายใน 30 วัน (รายละเอียดตาม แนวทางการเขียนบทความการเข้าร่วมกิจกรรมใน/
ต่างประเทศ-ภาคผนวก ฐ.) 
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6.5 เอกสารประกอบการพิจารณา 
1) แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ  
2) เอกสารตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่จัดการประชุมวิชาการ 
3) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม (โปรแกรมการประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน)  
4) เอกสารที่แสดงความเห็นของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง และสถาบันการศึกษา 
5) เอกสารชี้แจงว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือได้รับการยกเว้นค่า bench fee  
6) กรณีที่ไปนำเสนอผลงานวิจัย จะต้องส่งบทคัดย่อ short article ของงานวิจัย  
7) ประมาณการค่าใช้จ่าย กรณีท่ีขอสนับสนุนค่าตั๋วเคร่ืองบิน ให้ส่งเอกสารประมาณราคาค่าตั๋ว

เครื่องบินด้วย 
8)  ใบแสดงผลการเรียน 

 

6.6 ขอบเขตงบประมาณในการสนับสนุน 
โครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น โดยเทียบเคียงกับระเบียบราชการ 

1) ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด  
2) ค่าลงทะเบียน จ่ายตามจริง 
3) ค่าวีซ่า จ่ายตามจริง 
4) ค่าที่พัก (ตามระเบียบ สวทช.) 
5) ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบ สวทช.) 
6) เกณฑ์การสนับสนุนของโครงการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป เนื่องจากโครงการฯ มีงบประมาณท่ี

จัดสรรไว้สำหรับการสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จำกัดในแต่ละปี ดังนั้นโครงการฯ จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนฯ ของเยาวชนตามลำดับก่อนหลัง 
และผลการพิจารณาตัดสินของโครงการฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด 
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บทที่ 7 การติดต่อโครงการฯ 
 

7.1 ท่ีอยู่สำหรับส่งเอกสาร 
 
โครงการสนับสนุนนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (JSTP-SCB ปริญญาตรี) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
 

7.2 การติดต่อโครงการฯ 
โทรศัพท์ 0-2564-7000  
E-mail: jstp@nstda.or.th 
 
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง 
ต่อ 1431 (นางอติพร สุวรรณ) e-mail: atiporn@nstda.or.th   
 
ผู้ประสานงาน (ทุน JSTP-SCB ปริญญาตรี) 
เร่ือง โครงการวิจัย การฝึกทักษะวิจัย การเชื่อมต่อทุน การพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  

ต่อ 1433 (นางเพชรดา เวณุนันท์) e-mail: pechda.wenunun@nstda.or.th 
เร่ือง ทุนการศึกษา การจัดทำสัญญาการศึกษา-วิจัย การเบิกจ่ายเงินทุน 

ต่อ 77011 (นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ) e-mail: tannaree.sar@nstda.or.th 
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แบบฟอร์มสำคัญต่างๆ  
 

ก. แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

ข. สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา 

ค. รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนา 

ง. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย 

จ. สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา 

ฉ. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ช. แบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ซ. แจ้งจบการศึกษา/แจ้งสถานท่ีทำงาน/สถานท่ีศึกษาต่อ  

ฌ. แบบสัญญาค้ำประกัน 

ญ. แบบประวัติและผลงาน 

ฎ. แบบประวัตินักศึกษาฝึกงาน 

ฏ. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ 

ฐ. แนวทางการเขียนบทความการเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ 

ฑ. แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ก. แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 
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ข. แบบสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา 
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ค. รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนา 
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ง. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย 
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จ. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา (สัญญาวิจัย) 
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ฉ. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
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ช. แบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ซ. แจ้งจบการศึกษาและยืนยันสถานที่ศึกษาต่อ/ทำงาน 

 
 

 

 



 

คู่มือผู้รบัทุนโครงการ JSTP-SCB 

 

      Page 55 of 69 

 
 

 

 

 



 

คู่มือผู้รบัทุนโครงการ JSTP-SCB 

 

      Page 56 of 69 

 
 

 

 

 



 

คู่มือผู้รบัทุนโครงการ JSTP-SCB 

 

      Page 57 of 69 

ฌ. แบบสัญญาค้ำประกัน  
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ญ. แบบประวัติและผลงาน 
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ฎ. แบบประวัตินักศึกษาฝึกงาน 
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ฏ. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในและต่างประเทศ 
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ฐ. แนวทางการเขียนบทความการเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ/ต่างประเทศ 
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ฑ.แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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