
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๖ โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

           ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหงไดทูลเกลาฯถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานใหแกนักศึกษา โดยเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญา

เอก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 

๑. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ปละ ๓ ทุน ในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งแตกตางกันในแตละป อาทิ วิศวกรรมศาสตร บริหารศาสตร และ

เศรษฐศาสตรประยุกต เปนตน 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา

เอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ปละ ๕ ทุน  

๓. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา

โท (หลักสูตร ๑ ป) ปละ ๒ ทุน  

๔. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก   ป

ละ ๕ ทุน และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกใหแกนักวิจัย ปละ ๕ ทุน  

          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับ สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ

คัดเลือกนักศึกษา นักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในเบ้ืองตน โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของ 

ผูแทนของมหาวิทยาลัยท่ีทูลเกลาฯ ถวายทุน ผูแทนจาก สวทช. สํานักงาน ก.พ. กระทรวงการตางประเทศ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน เมื่อคัดเลือกแลว ฝายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก นําความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย 

 ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ – ถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) มีนักศึกษาและนักวิจัยท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ัง 

๔ แหง จํานวนท้ังสิ้น ๕๓ คน สําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานตางๆ เชน บริษัทเอกชน ธนาคาร องคการระหวาง

ประเทศ และมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๐ คน อยูระหวางกําลังศึกษาจํานวน ๓๐ คน และลาออกจากมหาวิทยาลัยจาํนวน ๓ คน ดังแสดง

ในตาราง 

 

  สถานะการศึกษาของนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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๑. XJTU ๒๕๕๔ ๑๖ ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ๖ ๐ 

๒. NTU ๒๕๕๖ ๑๖ ๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๑๒ ๑ 

๓. UCD  ๒๕๕๘ ๖ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๒ ๐ 

๔. SKKU                      

- ทุน ป.เอก ๒๕๕๘ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒ 

- ทุนวิจัยหลัง ป.เอก ๒๕๕๘ ๕ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๓ ๒ ๐ 

รวม ๕๓ ๑๑ ๑ ๕ ๑ ๒ ๒๐ ๓๐ ๓ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

การดําเนินงานกอนนักศึกษาออกเดินทางไปศึกษาตอ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ 

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาจัดข้ึนเปนครั้งแรกในปน้ี (๒๕๖๐) ในวันพฤหัสบดีท่ี    ๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โยธี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีวัตถุประสงคเพ่ือให

นักศึกษาใหมรับทราบบทบาทหนาท่ี แนวทางปฏิบัติในฐานะนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน มีความเขาใจอันดีถึงแนว

ทางการดําเนินโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชดําริฯ นอกจากน้ี ไดจัดใหนักศึกษาทุนรุนกอนหนาท่ีสามารถมารวมกิจกรรมปฐมนิเทศได มาถายทอดประสบการณท่ีไดรับ

ระหวางศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูจากการเปนนักศึกษาทุน รวมสรางเครือขายระหวางนักศึกษาทุน และรวมนอมรําลึกใน     

พระมหากรุณาธิคุณ โดยในครั้งน้ีมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น ๑๖ คน ประกอบดวย นักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๐ และนักศึกษาทุน

รุนกอนหนา ดังน้ี 

๑. นักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 

- นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๓ คน  

- นักศึกษาทุนท่ีไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด จํานวน ๒ คน 

๒. นักศึกษาทุนรุนกอนหนา จํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย 

- นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๘ คน 

-  นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน ๑ คน 

- นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด จํานวน ๑ คน 

- นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลยัซุงกุนกวานแหงสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน ๑ คน 

การนํานักศึกษาเขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา เพ่ือเดินทางไปศึกษาตอ 

ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํานักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภา

วิทยาศาสตรแหงชาติจีน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบ

ถวายบังคมลา กอนเดินทางเพ่ือไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล

ตามความรวมมือของสํานักงาน ก.พ. และสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน เมื่อวันจันทรท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชัยพัฒนา  

สวนจิตรลดา โดยมีผูเขาเฝาฯ จํานวน ๓๘ คน ไดแก  

๑. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาฯ จํานวน  ๙  คน 

๒. ผูบริหารและขาราชการ ก.พ. จํานวน ๒  คน 

๓. นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาปรญิญาโท จํานวน  ๓  คน 

มหาวิทยาลยัซีอานเจียวทง 

๔. นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาปรญิญาโท จํานวน ๒  คน 

มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน 

๕. นักเรียนทุนรัฐบาล UCAS จํานวน ๓  คน 

๖. ผูปกครองของนักศึกษา  จํานวน ๑๖  คน 

๗. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ จํานวน  ๓  คน 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

รายนามนักศึกษาเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๑. นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

๑) นายภากร พุทธาภิรัตน 

๒) นายดนุพร อักษรอินทร 

๓) นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน 

๒. นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

๑) นางสาวอรพินท อานนทธนทรัพย 

๒) นางสาวรุจดิา ศรีแหลมทอง 

๓. นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน 

๑) นางสาวรพิศา จารปญญาชีพ 

๒) นายปยะวัฒน ปติกุลธรรม 

๓) นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร 

 

๓.๖.๑    การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU ) สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 

 

๑. ความเปนมา 

นับจากท่ีมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโทใน ๓ สาขาวิชา ไดแก สาขาการบริหารจัดการ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาการแพทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔  จนถึงปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา

พระราชทาน จํานวน ๗ รุน รวมท้ังสิ้น ๑๖ คน โดยนักศึกษารุนท่ี ๑ - รุนท่ี ๔ สําเร็จการศึกษาแลวท้ังหมด ๑๐ คน ไดแก 

- รุนท่ี ๑ จํานวน ๒ คน   :  น.ส.พวงพร เนาวภูต (ปจจุบันทํางานบริษัท Chevron Thailand Exploration and Production)  

 นายณธีรธง ตันติธีรวิทย (ปจจุบันทํางาน UNICEF Thailand)  

- รุนท่ี ๒ จํานวน ๓ คน : น.ส.จุฑามาศ งามวัฒนา (ปจจุบันทํางานธนาคารกสิกรไทย) 

 น.ส.ริศาธัญญ จรุงศักดิ์เศรษฐ (ปจจุบันทํางานบริษัท Lesso Mall (Bangna) Limited)  

 น.ส.สุกัญญา เกษตรเวทิน (ปจจุบันทํางานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ) 

- รุนท่ี ๓ จํานวน ๓ คน : น.ส.สดุารตัน สุขเลิศ (ปจจุบันเปนอาจารยประจําสาขาธุระกิจระหวางประเทศ ภาควิชาการ 

  จัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา) 

  นายธิติ มานิกบุตร (ปจจุบันทํางานบริษัท ลาซาดา ประเทศไทย จํากัด) 

 น.ส.อัญชลี ดวงทิพยเทวา (ปจจุบันทําวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮองกงโพลี่เทคนิค) 

- รุนท่ี ๔ จํานวน ๒ คน :  นายคณัชญ อนุรักษภราดร (ปจจบัุนกําลังศึกษาตอระดับปรญิญาเอก โดยไดรับทุนรัฐบาลตาม 

 ความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปรญิญา)) 

 นายธนบัตร วรธนารัตน (ปจจุบันทํางานบริษัท TestPro Pte. Ltd. Singapore) 

 

๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ

พระราชทานใหแกนักศึกษา ไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทจํานวน ๓ ทุน ใน ๕ สาขาวิชา ไดแก ๑) English-medium Master’s 

Program of Electrical Engineering ๒ )  English-medium Master’s Program of Power Engineering and Thermal Fluid 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

Science ๓) English-medium Master’s Program of Mechanical Manufacturing & Automation ๔) English-medium 

Master’s Program of Electronic and Information Engineering และ ๕) English-medium Master’s Program of Applied 

Economics  

 คุณสมบัติของผูสมัคร  

๑. อายุไมเกิน ๓๕ ป 

๒. กําลังศึกษาในเทอมสุดทาย หรือสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขาท่ีเก่ียวของ 

๓. ผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) มากกวา ๓.๐๐ 

 รายละเอียดทุนการศึกษา 

 กรณไีดรับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแหงจีน (China Scholarship Council : CSC) 

๑. ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนการศึกษา และคาท่ีพักในบริเวณมหาวิทยาลัย 

๒. ไดรับคาเบ้ียเลี้ยง ๓,๐๐๐ หยวน/เดอืน 

๓. ไดรับการประกันคารักษาพยาบาลเชนเดียวกับนักศึกษานานาชาติท่ีศึกษาในจีน 

 กรณไีมไดรับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแหงจีน (China Scholarship Council : CSC) จะไดรับทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัซีอานเจียวทง 

๑. ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนการศึกษา 

๒. ไดรับคาเบ้ียเลี้ยง ๑,๗๐๐ หยวน/เดือน 

ท้ังน้ีฝายเลขานุการจะประสานงานกับสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในเบ้ืองตน แลวนําความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในข้ันตอนสุดทายดังเชน

ปท่ีผานมาตอไป  

 

๓. นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาพระราชทานป ๒๕๖๐  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา จํานวน ๓ 

คน คือ 

รุนท่ี ๗ : 

ป ๒๕๖๐ 

๑) นายดนุพร อักษรอินทร 

 สําเรจ็การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เกรดเฉลี่ย : ๓.๓๙ 

 ศึกษาตอในสาขา : Master’s Program of Power Engineering and Engineering Thermophysics  

 ๒)  นายภากร พุทธาภริัตน 

 สําเรจ็การศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย : ๓.๕๓ 

 ศึกษาตอในสาขา : Master’s Program of Electronic Science and Technology  

 ๓) นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน 

 สําเรจ็การศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เกรดเฉลี่ย : ๓.๖๘ 

 ศึกษาตอในสาขา : Master’s Program of Applied Economics  

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๔. กิจกรรมระหวางศึกษาของนักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษา รุนท่ี ๕ และ รุนท่ี ๖ ในป ๒๕๖๐ 

นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษารุนท่ี ๕ และ รุนท่ี ๖ ไดทํากิจกรรมตางๆ รวมกับมหาวิทยาลัย สถานกงสลุใหญ

ไทย ณ นครซีอาน และนักศึกษาไทยในนครซีอานหลายกิจกรรม เชน 

- นักศึกษารวมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ณ วัดตาชิงซาน นครซีอาน 

มณฑลซานซี วันท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

- นางสาวภัทรภัสร เตชะธนวณิชย เขารวมงานการประชุม 6th International Meeting of Union for  Compact 

Accelerator-Driven Neutron Sources และรวมทํากิจกรรม School of Energy and Power Engineering 

student union of Master degree’s meeting 

 

ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

    เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐ และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณสําหรับป ๒๕๖๑ 

 

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

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

๑.  คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ท่ีปรึกษา 

 ๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ ท่ีปรึกษา 

 ๓. นายไพรัช  ธัชยพงษ   ประธานกรรมการ  

  กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ     

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 ๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  กรรมการ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

 ๕. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร  กรรมการ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 ๖. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการ   

  กรรมการและรองเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําร ิ     

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 ๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  กรรมการ   

  รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 ๘. นายสิริฤกษ  ทรงศิวิไล  กรรมการ 

 ๙. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ   กรรมการ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 ๑๐. นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน  กรรมการ 

 ๑๑. นายชิต  เหลาวัฒนา  กรรมการ 

 ๑๒. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  กรรมการ 

 ๑๓.นางสาวสาวิตรี ภริมยกิจ กรรมการและเลขานุการ  

ผูประสานงานสาํนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําร ิ     

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี     

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๖.๒ การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร 

 (ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 

 

๑. ความเปนมา 

 นับตั้งแตท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร ไดทูลเกลาฯ 

ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานใหแกนักศึกษาไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

จํานวน ๕ ทุนตอป ทางดานวิศวกรรมศาสตรในสาขาตางๆ เชน 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 (โดยมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีใหทุนในแตละป) โดย

ครั้งแรกเริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๒ เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จนถึง ปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มี

นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน จํานวน ๔ รุน รวม ท้ังสิ้น ๑๖ คน โดยนักศึกษารุนท่ี ๑ สําเร็จการศึกษาท้ังหมดแลวจํานวน 

๓ คน ไดแก  

๑) นางสาวรติมา สุนทรนนท ปจจุบันทํางาน ตําแหนง Research Engineer บริษัท CLARIANT  

๒) นางสาวภาสพร กาญจนศรี ปจจุบันทํางาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม  

๓) นายพุฒิไชย เลิศกุลทานนท  ปจจุ บันรอเขาปฏิบัติงานในตําแหนง Motion Planning Engineer  

บริษัท Mujin จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 

๒. นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐  

การดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ มีนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวน ๒ คน 

และตอมาไดขอสละสิทธ์ิการรับทุน คือ ๑) นายกิตติพิชญ อยูประเสริฐชุติ โดยใหเหตุผลในการสละสิทธ์ิวาไดรับทุนการศึกษาของ



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยอีกแหงหน่ึงซึ่งมีงานวิจัยท่ีสนใจมากกวา และ ๒) นายวัชร ฟุงวัชรากร ใหเหตุผลในการสละสิทธ์ิวาสาขาท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีนันยางจะใหไปศึกษาไมสอดคลองกับความรูและความถนัดของนักศึกษา 

 

๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๑ 

อยูระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

 

๔. กิจกรรมระหวางศึกษาของนักศึกษา  

รุนท่ี ๑ ป ๒๕๕๖ นางสาวภาสพร  กาญจนศร ี

กิจกรรมระหวางศึกษา : รวมงานแสดงศิลปวัฒนธรรม  NTU Graduate Student Council 2016 

รุนท่ี ๒ ป ๒๕๕๗ นายประยุกต  เจตสิกทัต  

กิจกรรมระหวางศึกษา : นําเสนองานวิจัยในงาน International Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’17, South Korea) 

นายชยากร เพ็ชรฉคุป  

กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมการประชุมวิชาการตางๆ ดังน้ี 

- The 19th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life 

Sciences (MicroTAS 2015, Korea) 

- The 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life 

Sciences (MicroTAS 2017, USA) 

- The 7th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics 2017, Singapore 

- Future Health 2017 - Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technologicial 

University, Singapore 

รุนท่ี ๓ ป ๒๕๕๘ นางสาวดลพร  อโนภาส  

กิจกรรมระหวางศึกษา : เปนอาสาสมัครชวยงาน International Conference on Robotics and 

Automation (ICRA) และ รวมกิจกรรมทองเท่ียวธรรมชาติจากชมรม Mechanical and Aerospace 

Engineering Graduate Student Club (MAE GSC) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  

รุนท่ี ๔ ป ๒๕๕๙ นายครองธรรม  แสนแกวทอง  

กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมงาน  Workshop on topological phase transition by Nobel 

laureates, 9th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 

2017, Singapore) 

กิจกรรมอ่ืนๆ : Be a member of Residental Mentor committee and director of Career 

Development of Graduate student club of the school. 

นายธนิสร  อภิวัฒนเดช 

กิจกรรมระหวางศึกษา : Poster presentation in the 5th international conference on Optical 

and Photonic Engineering (ICOPEN2017) 4 – 7 April 2017 and published as a proceeding 

article in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) 

 

๕.   ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

    เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐  

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

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

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

 ๑.  คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ท่ีปรึกษา 

 ๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ ท่ีปรึกษา 

 ๓. นายไพรัช  ธัชยพงษ   ประธาน   

  กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ     

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 ๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  กรรมการ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 

 ๕. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร  กรรมการ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 ๖.  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการ 

  กรรมการและรองเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําร ิ     

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

                ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 ๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  กรรมการ    

  รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 ๘.  นายสิริฤกษ  ทรงศิวิไล  กรรมการ 

 ๙. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ  กรรมการ 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 ๑๐. นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน  กรรมการ 

 ๑๑. นายชิต  เหลาวัฒนา  กรรมการ 

 ๑๒. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  กรรมการ 

 ๑๓. Mr. Ang Wei Tech  กรรมการ 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนันยาง 

 ๑๔. ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  กรรมการ 

 ๑๕. นายอดิสร  เตือนตรานนท  กรรมการ 

  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 ๑๖. นางสาวสาวิตรี  ภิรมยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

  ผูประสานงานสาํนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําร ิ      

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี      

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ  

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๖.๓ การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด 

 (ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 

 

๑. ความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด ทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานใหแกนักศึกษาไปศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ป 

จํานวน ๒ ทุนตอป เปนระยะเวลา ๒ ป ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งแรกปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และครั้งท่ีสองปการศึกษา 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยทุนแรกเปนทุนสําหรับการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตรการอาหาร ทุนท่ีสองเปนทุนสําหรับ

สาขาใดก็ได ยกเวนแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร และบริหารธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาเลาเรียน (Tuition Fee) ระยะเวลา 

๑ ป (ตามหลักสูตรปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบคาท่ี

พักและคาใชจายในการดํารงชีวิต 

เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย แอนดรู ดีคส อธิการบดีมหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน ไดเดินทางมาประเทศ

ไทยและปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พรอมยืนยันการถวายทุนการศึกษาตออีก ๒ ป 

ระหวางป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  

ในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินประกาศรับสมัครผูสนใจรับทุนท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนไป

ศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด โดยบุคคลท่ีสนใจสามารถสมัครทางออนไลนท่ีเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยโดยตรง จากน้ันมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินคัดกรองคุณสมบัติของผูสมัครแลวแจงรายช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติผานเกณฑข้ันตน

แก สวทช. เพ่ือดําเนินการคดัเลือกตอไป ในการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน สวทช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ

ทุนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินข้ึน โดยกรรมการประกอบดวย ผูแทนจากสํานักงาน ก.พ. กระทรวงการตางประเทศ ผูทรงคุณวุฒิ 

และผูแทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในเบ้ืองตน แลวนําความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในข้ันตอนสุดทาย  

ปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน จํานวน ๓ รุน รวมท้ังสิ้น ๖ คน โดยนักศึกษารุนท่ี ๑ และ ๒ 

สําเร็จการศึกษาแลวท้ังหมดจํานวน ๔ คน คือ 

- รุนท่ี ๑ จํานวน ๒ คน :  ๑) นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย (ปจจุบันทํางานตําแหนงนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  

 บริษัท Dumex Limited) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๒) นางสาวกมลพรรณ ชุมพล (ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยไดรับการ

คัดเลือกเขาเปนนักเรียนทุนปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีเฉพาะทาง ดานวิศวกรรมการสงผาน

พลังงานในระดับนาโน ณ Trinity College Dublin (TCD), The University of Dublin) 

- รุนท่ี ๒ จํานวน ๒ คน : ๑) นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ วางแผนเขาทํางานในองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร (NGO)  

หรือ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) หลังจากไดรับเอกสารสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒) นางสาวฉัตรฐยาน ทิพยสกุลเดช ปจจุบันอยูระหวางสมัครทํางานในประเทศไอรแลนด 

 

 

 

 

 

๒. นักศึกษาท่ีไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษารับทุน จํานวน ๒ คน ดังน้ี 

รุนท่ี ๓ : 

ป ๒๕๖๐ 

๑. นางสาวอรพินท อานนทธนทรัพย 

    สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย : ๓.๘๑ 

 ศึกษาตอสาขา : MSc Computer Science (Data Science) 

๒. นางสาวรุจิดา ศรีแหลมทอง 

    สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เกรดเฉลี่ย : ๓.๖๓ 

 ศึกษาตอสาขา : MEngSc Engineering  Management 

 

๓. กิจกรรมระหวางศึกษาของนักศึกษา  

นักศึกษารุนท่ี ๓ ไดทํากิจกรรมตางๆ ระหวางศึกษา ณ มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน ดังน้ี  

๑. นางสาวฉัฐธยาน ทิพยสกุลเดช 

กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมกิจกรรม UCD International Scholarship Holders’ Event 2016, รวม

กิจกรรมทางศาสนา ณ วัดไทย ในประเทศไอรแลนด 

๒. นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ 

กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมกิจกรรม Field visit to county Leitrim hosted by Leitrim Development 

Office, field visit to Eco-Village Tipperary 

 

๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๑ 

อยูระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

 

๕.   ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

    เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐  

 

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



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

 

๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ    ท่ีปรึกษา 

๒. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล    ท่ีปรึกษา 

๓. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ  ท่ีปรึกษา 

๔. นายไพรัช  ธัชยพงษ     ประธาน  

 กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน    กรรมการ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๖. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร    กรรมการ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล    กรรมการ 

กรรมการและรองเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาํร ิ     

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๘. นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน   กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล   

๙. นายโกศัลย คูสําราญ    กรรมการ 

๑๐. ผูแทนกระทรวงตางประเทศ    กรรมการ 

๑๑. ผูแทนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน    กรรมการ 

๑๒. ผูแทนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน     กรรมการ 

๑๓. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ    กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๑๔. ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ    กรรมการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๑๕. นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ    กรรมการและเลขานุการ  

ผูประสานงาน สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําร ิ      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๖.๔ ความรวมมือดานนาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Sungkyunkwan University : SKKU) 

 (ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 

 

๑. ความเปนมา 

สืบเน่ืองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 

(Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหล ีเมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือทรงสังเกตและศึกษาความสัมพันธ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทซมัซุง ท้ังน้ีเพราะความรวมมอืน้ีอาจนําไปใชในโครงการของกลุมบริษัท ปตท. ของประเทศไทย ในการ

เสด็จพระราชดําเนินดังกลาวพระองคไดเสด็จพระราชดําเนินอาคารพลังงานวิทยาศาสตร ทอดพระเนตรหองปฏิบัติการ Transmission 

Electron Microscope และหองปฏิบัติการกราฟน ตอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ประธาน

คณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. ดําเนินการขยายความรวมมือดานนาโนเทคโนโลยีระหวางประเทศไทยกับ

สาธารณรัฐเกาหลีตอไป 

ตอมาคณะผูบริหารของท้ังสองแหงไดมีการเจรจาความรวมมือ รวมท้ังเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยของท้ัง ๒ ฝาย ตลอดจน

การจัดประชุมวิชาการดานนาโนเทคโนโลยีรวมกัน และเมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ทูลเกลาฯ 

ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนไมเกิน ๕ ทุนตอป และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจํานวนไมเกิน ๕ ทุนตอป เปนระยะเวลา ๔ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เพ่ือพระราชทานใหแกนักศึกษาท่ีไปศึกษาตอทางดานนาโนเทคโนโลยี ใน ๓ สาขาหลัก ไดแก ๑) Graphene 

๒) Supercapacitor และ ๓) Three-dimensional printing technology และขยายสาขาเพ่ิมอีก ๕ สาขาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแก 

๑) Nano-Electronics ๒) Nano-Devices ๓) Nano-Materials ๔) Nano-Energy และ ๕) Nano-Biology  

 ปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มีนักศึกษาไดรบัทุนการศึกษาพระราชทาน จํานวน ๒ รุน รวมท้ังสิ้น ๑๐ คน และนักวิจัยหลังปรญิญาเอก

ไปทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานรวมท้ังสิ้น ๕ คน 

 

๒. การคัดเลือกนักศึกษาทุนปริญญาเอกและผูรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ป ๒๕๖๐ 

๒.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๐ อยูระหวางการเจรจารายละเอียดเง่ือนไขท่ีนักศึกษาจะไดรับกับทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน จึงไมมี

การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศกึษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒.๒ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

ในการดําเนินการคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) ไดออกประกาศรับสมัครผูท่ีสนใจขอรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในเบ้ืองตนจากผูสมัครท้ังหมด แลวนําความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

ราชวินิจฉัยในข้ันตอนสุดทาย  

ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 

(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ แลวคณะกรรมการคัดเลือกฯ สัมภาษณผูสมัคร 

โดยนักวิจัยท่ีเขารับการสัมภาษณท้ังสองคน เปนนักวิจัยท่ีเคยรับทุนไปปฏิบัติการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแลวและสมัครขอรับ

ทุนเพ่ือไปปฏิบัติการวิจัยตอเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวานักวิจัยท่ีเขารับการสัมภาษณท้ังสองคนดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวน

เหมาะสม ดังน้ี  

๑) ดร.ชลาธร จันทรทัด  

นักวิจัย หนวยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน (NANOTEC) 

นักวิจัยหลังปรญิญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ขอบเขตงานวิจัยท่ีสนใจ : Nano-Energy  

หัวขอวิจัยท่ีสนใจ : Development of Polymer binders and Polymer Electrolytes to use in 

Supercapacitors and Lithium-ion Batteries  

การเดินทาง : เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย วันท่ี ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ (เปนระยะเวลา ๑ ป) 

ผลงานวิจัยอยูระหวางการดําเนินการตีพิมพ : 

๑. Lee, S. H.; Park, S.; Kim, H.; Yoon, D.; Chanthad, C.; Cho, M.; Kim, J.; Park, J. H.; Lee, Y. 

“Supercritical Carbon Dioxide-Assisted Process for Well-Dispersed Silicon/Graphene 

Composites as a Li Ion Battery Anode” Scientific Reports, 2016, 6, 32011. 

๒. Lee, S. H.; Nam, H. N.; Cho, M.; Lee, Y.; Chanthad, C. “Rubber-Incorporated Polymeric 

Network Binder for Highly-Stable Silicon Anode in Lithium Ion Battery" Submitted 

November 2017 

๒) ดร.ลัญจกร อมรกิจบํารุง 

นักวิจัยหลังปรญิญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอบเขตงานวิจัยท่ีสนใจ : Nano-Material  

หัวขอวิจัยท่ีสนใจ : Formation of gold nanoparticles cluster as an efficient photothermal agent 

under near-infrared irradiation for cancer treatment 

สถานะการปฏิบัติ : ไดรับการตอสญัญาใหปฏบัิติงานวิจัยอีก ๖ เดือน เน่ืองจากงานวิจัยยังไมไดรับการตีพิมพ จึง 

ไดรับการขยายสัญญาการทํางานเพ่ือใหดําเนินการตอเพ่ือใหไดรับการตีพิมพเรียบรอย 

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพแลว : 

๑. Shin, W.; Shin, S.; Yuk, J.; Amornkitbamrung, L.; Jang, M.; Song, I.; Choi, S.; Kang,  

I.; Lee, J.; Bae, H.; Kang, K.; Um, S. Cell Surface Nano-modulation for Non-invasive in vivo 

Near-IR Stem Cell Monitoring. ChemMedChem 2016, 12, 28-32. 

๒. Shin, S.; Lee, B.; Yang, K.; Amornkitbamrung, L.; Jang, M.; Ku, B.; Cho, S.; Lee, J.;  

Bae, H.; Oh, B.; Ahn, M.; Lim, Y.; Um, S. Fluorescence-coded DNA Nanostructure Probe 

System to Enable Discrimination of Tumor Heterogeneity via a Screening of Dual 

Intracellular microRNA Signatures in situ. Sci. Rep. 2017, 7, 13499. 

ผลงานวิจัยอยูระหวางการดําเนินการตีพิมพ : 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑. Amornkitbamrung, L.; Kim, J.; Roh, Y.; Chun, S.; Yuk, J.; Shin, S.; Oh, B.; Um, S. 

Formation of Uniform Gold Nanoparticle Clusters with High Efficiency of Photothermal 

Conversion under Near-Infrared Irradiation. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017.  

๒. Yuk, J.; Amornkitbamrung, L.; Chun, S.; Shin, S.; Um, S. Molecular Imaging Technology 

Using Near-infrared Light. ChemNanoMat 2017.  

 

๓. การคัดเลือกนักศึกษารับทุนป ๒๕๖๑  

อยูระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัย 

 

๔.   ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

    เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐  

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

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 

 

๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      ท่ีปรึกษา 

๒. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล      ท่ีปรึกษา 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๓. นายไพรัช  ธัชยพงษ      ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

๔. รองเลขาธิการ ก.พ.       รองประธานกรรมการ 

๕. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล       กรรมการ 

ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ สวทช. 

๖. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร      กรรมการ  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล       กรรมการ 

รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๘. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน      กรรมการ  

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙. นายสุพจน หารหนองบัว       กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

๑๐. นายจํารสั ลิ้มตระกูล       กรรมการ 

ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยี  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๑. นายสราวุฒิ สุจิตจร       กรรมการ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

๑๒. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ      กรรมการ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑๓. ผูแทนจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน      กรรมการ 

๑๔. นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ       กรรมการและเลขานุการ 

ผูประสานงานสาํนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริฯ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๑๕. นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รักษาการผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 

๑. นายสิริฤกษ  ทรงศิวิไล       ประธานกรรมการ  

ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๒. นางฉลอง  เลาจริยกุล       รองประธานกรรมการ  

รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๓. นายชูกิจ ลิมปจํานงค       กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

๔. นายสุพจน  หารหนองบัว       กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

๕. นายธนากร โอสถจันทร       กรรมการ  

อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

๖. นายวิทยา อมรกิจบํารุง      กรรมการ 

อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๗. นางสาวสิริธรรม  ณ ระนอง       กรรมการและเลขานุการ 

รักษาการผูอํานวยการฝายสํานักผูอํานวยการ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๘. นายชาญณรงค  พรหมขันธ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

ผูประสานงาน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ    

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 


