
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓.๖ โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 

           ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 

๑. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปีละ ๓ ทุน ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละปี อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ ๕ ทุน  

๓. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท (หลักสูตร ๑ ปี) ปีละ ๒ ทุน  

๔. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก   ปี
ละ ๕ ทุน และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกให้แก่นักวิจัย ปีละ ๕ ทุน  

๕. สถาบันเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ปีละ ๓ ทุน  

          ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ
คัดเลือกนักศึกษา นักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่ทูลเกล้าฯ ถวายทุน ผู้แทนจาก สวทช. ส านักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เมื่อคัดเลือกแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก น าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในข้ันตอนสุดท้าย 
 ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) มีนักศึกษาและนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 
๔ แห่ง จ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน ธนาคาร องค์การระหว่าง
ประเทศ และมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๗ คน อยู่ระหว่างก าลังศึกษาจ านวน ๒๙ คน และลาออกจากการเป็นนักศึกษาจ านวน ๔ คน ดัง
แสดงในตาราง 
  สถานะการศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทุนพระราชทาน 
ปีท่ีเร่ิม 
(พ.ศ.) 

ผู้ได้รับทุน 
(คน) 

 นศ.จบการศึกษา 
และประกอบอาชีพในสายงานด้านต่างๆ (คน) จบการ 
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๑. XJTU ๒๕๕๔ ๑๙ ๖ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑๓ ๖ ๐ 

๒. NTU ๒๕๕๖ ๑๖ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๑๒ ๑ 

๓. UCD  ๒๕๕๘ ๘ ๔ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๖ ๒ ๐ 
๔. SKKU                        

- ทุน ป.เอก ๒๕๕๘ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓ 

- ทุนวิจัยหลัง ป.เอก ๒๕๕๘ ๗ ๑ ๑ ๐ ๓ ๐ ๐ ๕ ๒ ๐ 
รวม ๖๐ ๑๓ ๒ ๒ ๖ ๑ ๓ ๒๗ ๒๙ ๔ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

การด าเนินงานก่อนนักศึกษาออกเดินทางไปศึกษาต่อ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๑ 
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๑ จัดข้ึนในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ 

อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โยธี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
รับทราบบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติในฐานะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน มีความเข้าใจอันดีถึงแนวทางการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ 
นอกจากน้ี ได้จัดให้นักศึกษาทุนรุ่นก่อนหน้าที่สามารถมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศได้ มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างศึกษา 
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้จากการเป็นนักศึกษาทุน ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาทุน และร่วมน้อมร าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ 
โดยในคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๕ คน ดังน้ี 

๑. นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๓ คน  
- นักศึกษาทุนที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จ านวน ๒ คน 

๒. นักศึกษาทุนรุ่นก่อนหน้า จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๖ คน 
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จ านวน ๑ คน 

๓. วิทยากร และเจ้านวนหน้าท่ีจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน ๓ คน 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล จ านวน ๒ คน 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ คน 

การน านักศึกษาเข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น านักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๑ และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภา
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบ
ถวายบังคมลา ก่อนเดินทางเพ่ือไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล
ตามความร่วมมือของส านักงาน ก.พ. และสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๕ น.       
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา โดยมีผู้เข้าเฝ้าฯ จ านวน ๔๐ คน ได้แก่  

๑. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาฯ  จ านวน  ๑๓  คน 
๒. ผู้บริหารและข้าราชการ ก.พ.  จ านวน  ๓  คน 
๓. นักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปริญญาโท  จ านวน  ๓  คน 

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 
๔. นักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปริญญาโท  จ านวน  ๒  คน 

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 
๕. นักเรียนทุนรัฐบาล UCAS  จ านวน  ๒  คน 
๖. ผู้ปกครองของนักศึกษา   จ านวน  ๑๒  คน 
๗. นักวิจัยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ านวน  ๕  คน 

รายนามนักศึกษาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑. นักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

๑) นายณัฏฐ์ รังเพ็ง 
๒) นางสาวภัคจิรา สมบัติพิบูลพร 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓) นายพลธริษตร์ นวลใย 
๒. นักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

๑) นางสาวณัฐณิชา บุญญนันท์ 
๒) นายณัฐกรณ์ เตียวเจริญ 

๓. นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 
๑) นางสาวณัฎฐา สกานุพงษ์ 
๒) นางสาวพิรุณรัตน์ เลขบ ารุง 

 
๓.๖.๑    การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ของมหาวทิยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 

 
๑. ความเป็นมา 

นับจากที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบริหารจัดการ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาการแพทย์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
พระราชทาน จ านวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน โดยนักศึกษารุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๖ ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด ๑๓ คน ได้แก ่

- รุ่นที่ ๑ จ านวน ๒ คน   :  น.ส.พวงพร เนาวภูต (ปัจจุบันท างานบริษัท Chevron Thailand Exploration and Production)  
 นายณธีร์ธง ตันติธีรวิทย์ (ปัจจุบันท างาน UNICEF Thailand)  

- รุ่นที่ ๒ จ านวน ๓ คน : น.ส.จุฑามาศ งามวัฒนา (ปัจจุบันท างานธนาคารกสิกรไทย) 
 น.ส.ริศาธัญญ์ จรุงศักด์ิเศรษฐ์ (ปัจจุบันท างานบริษัท Lesso Mall (Bangna) Limited)  
 น.ส.สุกัญญา เกษตรเวทิน (ปัจจุบันท างานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่) 

- รุ่นที่ ๓ จ านวน ๓ คน : น.ส.สุดารัตน์ สุขเลิศ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการ 
  จัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา) 
  นายธิติ มานิกบุตร (ปัจจุบันท างานบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จ ากัด) 
 น.ส.อัญชลี ดวงทิพย์เทวา (ปัจจุบันท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลี่เทคนิค) 

- รุ่นที่ ๔ จ านวน ๒ คน :  นายคณัชญ์ อนุรักษ์ภราดร (ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก University of  
Michigan Ann Arbor สาขา Macromolecular Science and Engineering  
นายธนบัตร วรธนารัตน์ (ปัจจุบันท างานบริษัท TestPro Pte. Ltd. Singapore) 

- รุ่นที่ ๕ จ านวน ๑ คน :  นายทรงพล แต่งสี (ปัจจุบันก าลังท างานที่บริษัทเอกชน) 
- รุ่นที่ ๖ จ านวน ๒ คน :  นายเจษฎา กฤษณนนท์ (ปัจจุบันท างานต าแหน่งวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กทม.) 

น.ส.ภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์ (ปัจจุบันก าลังอยู่ระหว่างรอผลสัมภาษณ์ ต าแหน่งนักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือ
พระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจ านวน ๓ ทุน ใน ๑๐ สาขาวิชา ได้แก่  

๑. Master of Mechanical Engineering 
๒. Master of Power Engineering & Thermal Fluid Science 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓. Master of Nuclear Science and Technology 
๔. Master of Electrical Engineering 
๕. Master of Electronic Science and Technology 
๖. Master of Information and Communication Engineering 
๗. Master of Control Science and Engineering 
๘. Master of Computer Science and Technology  
๙. Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology 
๑๐. Master of Management Science and Engineering 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
๒. ก าลังศึกษาในเทอมสุดท้าย หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
๓. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่า ๓.๐๐ 

 รายละเอียดทุนการศึกษา 
 กรณีได้รับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) 

๑. ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการศึกษา และค่าท่ีพักในบริเวณมหาวิทยาลัย 
๒. ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ๓,๐๐๐ หยวน/เดือน 
๓. ได้รับการประกันค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับนักศึกษานานาชาติที่ศึกษาในจีน 

 กรณีไม่ได้รับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) จะได้รับทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

๑. ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการศึกษา 
๒. ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ๑,๗๐๐ หยวน/เดือน 
ในปี ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในเบื้องต้น แล้วน าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในข้ันตอนสุดท้าย ซึ่งได้
ทรงคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา จ านวน ๓ คน ดังน้ี 

รุ่นที่ ๘ : 
ปี ๒๕๖๑ 

๑) นายณัฏฐ์ รังเพ็ง 
ส าเร็จการศึกษา : สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย ๓.๕๒ 
สาขาท่ีสนใจไปศึกษาต่อ : Computer Science and Technology 

 ๒)  น.ส.ภัคจิรา สมบัติพิบูลพร 
ส าเร็จการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย ๓.๔๑ 
สาขาท่ีสนใจไปศึกษาต่อ : Control Science and Engineering 

 ๓) นายพลธริษตร์ นวลใย 
ส าเร็จการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ 
สาขาท่ีสนใจไปศึกษาต่อ : Aeronautical and Astronautic Science and Technology 

 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๒ 
ฝ่ายเลขานุการได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

เพ่ือให้มีความชัดเจนในรูปแบบของทุนการศึกษาที่จะทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาน้ัน ว่าจะเป็นทุนการศึกษาจากสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) 
หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จากน้ันจะประสานกับ ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วน าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ
ราชวินิจฉัยในข้ันตอนสุดท้าย ดังเช่นปีที่ผ่านๆ มาต่อไป 
 
๔. แผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย      

ซีอานเจียวทงที่ได้รับทุนในปี ๒๕๖๒ เดินทางไปศึกษาต่อ 
จ านวน ๓ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔๕,๐๐๐ 

๒. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ซีอานเจียวทงที่จบการศึกษาในปี ๒๕๖๑ เดินทางกลับประเทศไทย  
จ านวน ๓ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔๕,๐๐๐ 

๓. เงินสมทบค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับนักศึกษาจ านวน ๖ คน x ๖,๑๓๔ บาท x ๑๒ เดือน 
(ม.ค. - ธ.ค. ๖๒) 
หมายเหตุ ใช้เงินกองทุนส่วนพระองค์ จ านวนเงิน ๖,๐๔๕ บาท = ๑,๓๐๐ หยวน : 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ : ๔.๗๒ บาท เท่ากับ ๑ หยวน 

๔๔๑,๖๔๘ 

รวมเป็นเงิน ๕๓๑,๖๔๘ 

 
 ๕.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณส าหรับปี ๒๕๖๒ 
 

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

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของมหาวทิยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
๑.  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ที่ปรึกษา 

 ๒. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ปรึกษา 
 ๓. นายไพรัช ธัชยพงษ์   ประธานกรรมการ  
  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ที่ปรึกษาอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กรรมการ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

 ๕. ผู้อ านวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร  กรรมการ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ๖. นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล  กรรมการ   
  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ที่ปรึกษาอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  กรรมการ   
  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๘. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  กรรมการ 
 ๙. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   กรรมการ 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๐. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์  กรรมการ 
 ๑๑. นายชิต เหล่าวัฒนา  กรรมการ 
 ๑๒. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ประสานงานส านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริ     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓.๖.๒ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร ์
 (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 
 นับต้ังแต่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๕ ทุนต่อปี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น ๑) Aerospace Engineering ๒) Biomedical Engineering            
๓ )  Computer Science and Engineering ๔ )  Electrical & Electronics Engineering ๕ )  Environmental Engineering                
๖) Material Science and Engineering และ ๗) Mechanical Engineering (โดยมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีให้ทุนใน
แต่ละปี) โดยคร้ังแรกเร่ิมต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จนถึง ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน 
จ านวน ๔ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๖ คน โดยส าเร็จการศึกษาท้ังหมดแล้วจ านวน ๔ คน ได้แก่  

๑) น.ส. รติมา สุนทรนนท์ ปัจจุบันท างาน ต าแหน่ง Research Engineer บริษัท CLARIANT  
๒) น.ส. ภาสพร กาญจนศรี ปัจจุบันท างาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม  
๓) นายพุฒิไชย เลิศกุลทานนท์ ปัจจุบันรอเข้าปฏิบั ติงานในต าแหน่ง Motion Planning Engineer  

บริษัท Mujin ประเทศญ่ีปุ่น 
๔) นายศุภณัฐ อภิญญาณ ปัจจุบันท า Postdoctoral researcher ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ University 

of Arkansas  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

๒. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๑  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดเง่ือนไขที่นักศึกษาจะได้รับกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
จึงไม่มีการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๕ ทุน ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๗ สาขา ได้แก่ 

๑. Advanced Manufacturing / Industry 4.0 
๒. Artificial Intelligence / Machine Learning / Data Analytics 
๓. Robotics / Human-Machine Interface 
๔. Internet of Things  
๕. 3D Printing  
๖. Rehabilitation &amp; Assistive Technologies / Biomedical Engineering 
๗. Neuroscience / Biomechanics 

สวทช. ประสานงาน ส านักงาน ก.พ. ในการออกประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน ๑๙ ราย มาเข้ารับการสอบข้อเขียน (Technical Proficiency Test : TPT และ English Proficiency 
Test : EPT ) ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๗ ราย และมีผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการจ านวน ๖ ราย ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Test) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๔.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑  
 

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

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

 ๑.  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ที่ปรึกษา 
 ๒. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ปรึกษา 
 ๓. นายไพรัช ธัชยพงษ์   ประธาน   
  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ปรึกษาอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กรรมการ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ๕. ผู้อ านวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร  กรรมการ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ๖.  นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล  กรรมการ 
  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                ที่ปรึกษาอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  กรรมการ    
  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๘.  นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  กรรมการ 
 ๙. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการ 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๐. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์  กรรมการ 
 ๑๑. นายชิต เหล่าวัฒนา  กรรมการ 
 ๑๒. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๓. Mr. Ang Wei Tech  กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
 ๑๔. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  กรรมการ 
 ๑๕. นายอดิสร เตือนตรานนท์  กรรมการ 
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๖. นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ประสานงานส านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริ      
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓.๖.๓ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของมหาวทิยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี 
จ านวน ๒ ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คร้ังแรกปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และคร้ังที่สองปีการศึกษา 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยทุนแรกเป็นทุนส าหรับการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร ทุนที่สองเป็นทุนส าหรับ
สาขาใดก็ได้ ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ระยะเวลา 
๑ ปี (ตามหลักสูตรปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบค่าที่
พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ แอนดรู ดีคส์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ได้เดินทางมาประเทศ
ไทยและปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พร้อมยืนยันการถวายทุนการศึกษาต่ออีก ๒ ปี 
ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  

ในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส านัก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสานงานกับส านักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนไป
ศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดยบุคคลที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยโดยตรง จากน้ันมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วแจ้งรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้ันต้น
แก่ สวทช. เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป ในการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน สวทช. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ
ทุนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินข้ึน โดยกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วน าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในข้ันตอนสุดท้าย  

ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑) มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จ านวน ๔ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๘ คน โดยนักศึกษารุ่นที่ ๑ – ๓ 
ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมดจ านวน ๖ คน คือ 

- รุ่นที่ ๑ จ านวน ๒ คน :  ๑) นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ (ปัจจุบันท างานต าแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 บริษัท Dumex Limited) 

๒) นางสาวกมลพรรณ ชุมพล (ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยได้รับการ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีเฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมการส่งผ่าน
พลังงานในระดับนาโน ณ Trinity College Dublin (TCD), The University of Dublin) 

- รุ่นที่ ๒ จ านวน ๒ คน : ๑) นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ์ วางแผนเข้าท างานในองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร (NGO)  
หรือ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หลังจากได้รับเอกสารส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒) นางสาวฉัตรฐยาน์ ทิพย์สกุลเดช ปัจจุบันท างานต าแหน่งที่ปรึกษาด้านไอทีในประเทศ
ไอร์แลนด์ 

- รุ่นที่ ๓ จ านวน ๒ คน : ๑) นางสาวอรพินท์  อานนท์ธนทรัพย์ ปัจจุบันท างานต าแหน่ง data analysts บริษัท  
 ExxonMobil ณ ประเทศไทย 

๒) นางสาวรุจิดา ศรีแหลมทอง ปัจจุบันท างานบริษัท Accenture Ireland ในประเทศ
ไอร์แลนด์ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๒. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๑ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษารับทุน จ านวน ๒ คน ดังน้ี 

รุ่นที่ ๔ : 
ปี ๒๕๖๑ 

๑. น.ส.ณัฐณิชา  บุญญนันท์  
ส าเร็จการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) หลักสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘ (เกียรตินิยม อันดับ ๑) 
ศึกษาต่อในสาขา : Master of Psychological Science 

๒. นายณัฐกรณ์ เตียวเจริญ  
ส าเร็จการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗  (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
ศึกษาต่อในสาขา : MSc Environmental Science 

 
๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๒ 
 สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๒ ทุนต่อปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (tuition fee) และ
กองราชเลขานุการส่วนพระองค์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น 
 ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินมีหนังสือเป็นทางการถึง ส านักงาน ก.พ. ว่าขอทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน ๒ ทุน (หลักสูตร ๑ ปี) ดังเช่นปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
ค่าเดินทาง และค่าประกันสุขภาพเป็นต้น ทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้หารือกับทาง ส านักงาน ก.พ. เพ่ือ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจากทุนรัฐบาลเช่นเดียวกับที่ท าในกรณีของ UCAS ซึ่ง ส านักงาน ก.พ. ตอบยินดีในการ
สนับสนุนรวมทั้งจะเป็นผู้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการสรรหาผู้รับทุน ดังน้ี 

๑) ส านักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับทุนฯ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ก าหนดปิดรับสมัคร           
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน พิจารณารายช่ือผู้สมัครทุน (ผ่านทาง Website) ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
๓) ส านักงาน ก.พ. กลั่นกรองรายช่ือผู้สมัครจากคุณสมบัติต่างๆ ที่ ก.พ. ก าหนดไว้ตามประกาศรับสมัคร และแจ้ง

รายช่ือแก่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
๔) การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน โดยคณะกรรมการร่วมระหว่าง ส านักงาน ก.พ. และ มหาวิทยาลัยคอลเลจ

ดับลิน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ประเทศไทย 
๕) ส านักงาน ก.พ. พิจารณารายช่ือผู้มีสิทธิรับทุน โดยยึดถือผลคะแนนการคัดเลือกของคณะกรรมการร่วมระหว่าง

ส านักงาน ก.พ. และ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเป็นอันที่สุด และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับทุนฯ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ยืนยันการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิรั บทุนฯ ที่ ไ ด้ รับการคัดเลือกแล้ว ในวันที่                    

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๗) ส านักงาน ก.พ. และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี จะขอพระราชทานพระราชานุญาตเพ่ือน านักเรียนทุนฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ ในโอกาสต่อไป 
 

๔.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม  
    เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑  
 

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



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของมหาวทิยาลัยคอลเลจดับลิน 

 
๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ    ที่ปรึกษา 
๒. นายทวีศักด์ิ  กออนันตกูล    ที่ปรึกษา 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ปรึกษา 
๔. นายไพรัช  ธัชยพงษ์     ประธาน  
 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ที่ปรึกษาอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    กรรมการ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๖. ผู้อ านวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร    กรรมการ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล    กรรมการ 

กรรมการและรองเลขาธิการ 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๘. นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน์   กรรมการ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

๙. นายโกศัลย์ คูส าราญ    กรรมการ 
๑๐. ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ    กรรมการ 
๑๑. ผู้แทนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน    กรรมการ 
๑๒. ผู้แทนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน     กรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    กรรมการ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๔. ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ    กรรมการ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๕. นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ    กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ประสานงาน ส านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริ      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓.๖.๔ ความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Sungkyunkwan University : SKKU) 
 (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 
(Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือทรงสังเกตและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทั้งน้ีเพราะความร่วมมือน้ีอาจน าไปใช้ในโครงการของกลุ่มบริษัท ปตท. ของประเทศไทย ในการ
เสด็จพระราชด าเนินดังกล่าวพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการ Transmission 
Electron Microscope และห้องปฏิบัติการกราฟีน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ด าเนินการขยายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหลีต่อไป 

ต่อมาคณะผู้บริหารของทั้งสองแห่งได้มีการเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งเย่ียมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของทั้ง ๒ ฝ่าย ตลอดจน
การจัดประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกัน และเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวนไม่เกิน ๕ ทุนต่อปี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจ านวนไม่เกิน ๕ ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาท่ีไปศึกษาต่อทางด้านนาโนเทคโนโลยี ใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ ๑) Graphene 
๒) Supercapacitor และ ๓) Three-dimensional printing technology และขยายสาขาเพ่ิมอีก ๕ สาขาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ 
๑) Nano-Electronics ๒) Nano-Devices ๓) Nano-Materials ๔) Nano-Energy และ ๕) Nano-Biology  
 ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๑) มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ปริญญาเอก จ านวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน อยู่ระหว่างก าลัง
ศึกษา จ านวน ๗ คน และลาออกจากการเป็นนักศึกษาจ านวน ๓ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จ านวน ๔ รุ่น ไปท าวิจัยที่
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานรวมทั้งสิ้น ๗ คน กลับมาปฏิบัติงานวิจัยแล้ว ๕ คน อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย จ านวน ๒ คน  
 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาทุนปริญญาเอกและผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ปี ๒๕๖๑ 
๒.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดเง่ือนไขที่นักศึกษาจะได้รับกับทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน จึงไม่มี
การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
๒.๒ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  

ในการด าเนินการคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้ออกประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในเบื้องต้นจากผู้สมัครทั้งหมด แล้วน าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
ราชวินิจฉัยในข้ันตอนสุดท้าย  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 
(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
เบื้องต้น แล้วประสานมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานเพ่ือพิจารณาหาอาจารย์ผู้ดูแล โดยมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานยินดีรับเป็นนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกจ านวน ๒ ราย แล้วน าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยใน
ข้ันตอนสุดท้าย ดังน้ี  

 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

รุ่นที่ ๔ : ปี ๒๕๖๑ ๑) นางสาวสุดารัตน์ อิสระพนาชีวิน 
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒) นางสาวอุมาพร ล าดับ 
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
๓. การขยายความร่วมมือเพือ่การพฒันาก าลังคนด้านนาโนเทคโนโลยีในระยะตอ่ไป 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้แทนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 
กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีห่งชาติ สวทช. และผู้บริหารและนักวิจัย
จากศูนย์นาโนเทคฯ ได้ไปเย่ียมมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ได้พบกับผู้บริหาร และนักศึกษาท่ีได้รับทุนและก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ซุงกุนกวาน ซึ่งผลการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังน้ี 

๑. ทั้งสองฝ่ายเห็นความส าคัญและเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือในการวิจัยระหว่างศูนย์นาโนเทค สวทช. และ
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (SKKU Advanced Institute of Nanotechnology: SAINT) ซึ่งเมื่อมีความร่วมมือวิจัย
เกิดข้ึนแล้ว สามารถส่งนักศึกษามาท าปริญญาเอก โดยนักศึกษาท างานวิจัยในโครงการที่เป็นความร่วมมือกัน โดย
มีอาจารย์มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน และนักวิจัยศูนย์นาโนเทค ร่วมกันดูแลนักศึกษา  (joint supervision) เพ่ือให้
งานของนักศึกษา เป็นงานที่สอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยด้วย โดยทุนที่จะสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษา สามารถขอรับจัดสรรจากทุนรัฐบาลไทย ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล
จัดสรรทุนและบริหารโครงการได้ เ ช่นเดียวกับในกรณีของทุน  UCAS หรือทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจ
ดับลิน (UCD) ซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ี จะไม่มีปัญหาเร่ืองการที่นักศึกษาได้รับเงินค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่างกัน หรือได้รับไม่
สม่ าเสมอ เช่นที่ผ่านมา ท้ังน้ี ทางมหาวิทยาลัยขอเวลาพิจารณาในประเด็นเร่ืองทุนการศึกษา ว่าเห็นควรเป็นทุน
รัฐบาลไทย หรือมหาวิทยาลัยคงให้ทุนเช่นเดิม และจะแจ้งมาทางมูลนิธิต่อไป 

๒. ส าหรับกรณีของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี แม้ทางศูนย์นาโนเทค สวทช. จะไม่
สามารถคัดเลือกนักวิจัยมาท าวิจัยหลังปริญญาเอกได้ครบตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ ทั้งน้ี ทางฝ่ายไทยเสนอ
ให้มีการแลกเปลี่ยนในลักษณะสองทางด้วย คือมีนักศึกษาหรืออาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ไปท า
วิจัยหลังปริญญาเอกที่ศูนย์นาโนเทค สวทช. ด้วย นอกเหนือจากที่ทางฝ่ายไทยส่งนักวิจัยมาท าวิจัยหลังปริญญา
เอกที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานเท่าน้ัน 

๓. สาขาค วาม ร่ วมมื อที่ ทั้ ง ส องฝ่ า ยสนใจ ร่ วมกัน  ป ระกอบ ด้วย  Nano-energy, Nano-biology, Nano-
electronics, และ Quantum information/computer 

๔. ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนที่ก าลังศึกษาอยู่รวม ๗ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอกรวม ๒ คน จากท่ีได้ฟังการน าเสนอ
และพูดคุยกับนักศึกษาและนักวิจัย ทุกคนมีความก้าวหน้าในงานวิจัยเป็นที่น่าพอใจ และสามารถปรับตัว ใช้ชีวิตใน
ประเทศเกาหลีได้เป็นอย่างดี  ในจ านวนน้ี มี ๒ คน ท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาประมาณเดือนสิงหาคมปีน้ี (๒๕๖๒) 

 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓. การคัดเลือกนักศึกษารับทุนปี ๒๕๖๒  
อยู่ระหว่างการประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
 

๔. แผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสนับสนุนค่าสอบ Defend Thesis และค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 
จ านวน ๕ คน x ๒๗,๐๐๐ บาท 

๑๓๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ 

 
๕. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณส าหรับปี ๒๕๖๒ 
 

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

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวทิยาลัยซุงกุนกวาน 

 
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ      ที่ปรึกษา 
๒. นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล      ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓. นายไพรัช ธัชยพงษ์       ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

๔. รองเลขาธิการ ก.พ.       รองประธานกรรมการ 
๕. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล       กรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
๖. ผู้อ านวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร      กรรมการ  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล       กรรมการ 

รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๘. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์      กรรมการ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙. นายสุพจน์ หารหนองบัว       กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๑๐. นายจ ารัส ลิ้มตระกูล       กรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี  
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๑. นายสราวุฒิ สุจิตจร       กรรมการ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
๑๒. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ 
๑๓. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน      กรรมการ 
๑๔. นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ       กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ประสานงานส านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริฯ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑๕. นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลงัปริญญาเอกจากมหาวทิยาลัยซุงกุนกวาน 
 

๑. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล      ประธานกรรมการ  
ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๒. นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย       รองประธานกรรมการ  
รองผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓. นายชูกิจ ลิมปิจ านงค์       กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. นายมงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ       กรรมการ  
อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๕. นายสิทธ์ิ  สาธรสุเมธี        กรรมการ     
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖. นายธนากร โอสถจันทร์       กรรมการ  
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗. นายวิทยา อมรกิจบ ารุง      กรรมการ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๘. นางสาวสิริธรรม  ณ ระนอง       กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๙. นายชาญณรงค์  พรหมขันธ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ผู้ประสานงานอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
 

https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?&departmentID=24&unitID=40871
https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?&departmentID=24&unitID=40871
https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?&departmentID=24
https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?&departmentID=24


การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๓.๖.๕    การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) 
สหพันธรัฐรัสเซีย  
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 

๑. ความเป็นมา 
 สืบเน่ืองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินเยือนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และการ
จัดประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซีย (Thai-Russia Roundtable) เร่ืองความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ซึ่งทางคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากน้ันสถาบันฯ มี
หนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์ฯ แสดงความประสงค์ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ านวน ๓ ทุน เป็นเวลา ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔) เพ่ือพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าศึกษาท่ีสถาบันในระดับปริญญาโท  
 ในการด าเนินการคัดเลือก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และส านักงาน ก.พ. ด าเนินการออกประกาศรับสมัคร แล้วแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และน าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือทรงพระราชวินิจฉัยในข้ันตอนสุดท้าย 
 ส าหรับการด าเนินการคร้ังแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวจะทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆ ได้แก่ (๑) Energy Systems (๒) Materials Science และ (๓) Data Science โดยทุน
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนเป็นเวลา ๒ ปี/คน ซึ่งประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพและ
ประกันการเดินทาง ค่าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย 
 ส านักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือรับพระราชทานทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้สนใจสมัครรวมทั้งสิ้น ๕๓ คน อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการคัดกรอง
เบื้องต้น เพ่ืออกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
๒. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑  
 
 
(ร่าง) รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) 
สหพันธรัฐรัสเซีย 

๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ       ที่ปรึกษา 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ที่ปรึกษา 
๓. นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล       ที่ปรึกษา 
๔. นายไพรัช ธัชยพงษ์       ประธาน 
๕. รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมาย      กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ.    กรรมการ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล       กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ 
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๘. นายจ ารัส ลิ้มตระกูล       กรรมการ 
อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี 

๙. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์      กรรมการ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.     กรรมการ 
๑๑. นายศรัณย์ สัมฤทธ์ิเดชขจร       กรรมการ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๑๒. นางสาวภาวดี อังค์วัฒนะ       กรรมการ 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
๑๓. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ 
๑๔. ผู้แทนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว    กรรมการ 
๑๕. ผู้ประสานงาน ส านักงานประสานโครงการตามพระราชด าริ    กรรมการและเลขานุการ 

 
 


