วาระที่ ๓.๘.๕
ึ ษาเพือ
ึ ษาพระราชทาน
การคัดเลือกนักศก
่ รับทุนการศก
ึ ษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
ไปศก
(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
ี
สหพันธรัฐรัสเซย
(ประจาปี ๒๕๖๒)
รายงานเมือ
่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
• สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• สานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
• กระทรวงการต่างประเทศ
• คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุ
มน
คณะกรรมการมู
• สถาบั
วิทยสริ เิ มธี ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

1

ความเป็นมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยีย
่ มสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of
ี เมือ
Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซย
่ วันที่ 1 ต.ค. 60
ี (Thai-Russia Roundtable) เรือ
จากนัน
้ มีการจัดประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซย
่ งความ
ึ ษาและวิจัย เมือ
ร่วมมือด ้านการศก
่ วันที่ 20 ส.ค. 61 ซงึ่ ทางคณะผู ้บริหารของสถาบันฯ
ได ้มีโอกาสเข ้าเฝ้ าฯ
ึ ษาระดับปริญญาโทด ้านวิทยาศาสตร์และ
หลังจากนัน
้ สถาบันสโกลเทคถวายทุนการศก
ึ ษา 2562 - 2564) เพือ
เทคโนโลยีจานวน 3 ทุน เป็ นเวลา 3 ปี (ปี การศก
่ พระราชทาน
ึ ษาทีส
ให ้แก่บค
ุ คลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข ้าศก
่ ถาบันในระดับปริญญาโท
•

ี ษา
สโกลเทคเป็ นสถาบันการศก
ี
เอกชนในกรุงมอสโกประเทศรัสเซย
ตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ค.ศ.2011เป็ นสว่ นหนึง่ ของ
(a multi-year partnership)กับ
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส ์
(Massachusetts Institute of
Technology :MIT)

ึ ษา 2562
การดาเนินการค ัดเลือก น.ศ. ปี การศก
•
•
•
•

ึ ษา 2562 สถาบัน Skoltech จะ
ในปี การศก
ึ ษาระดับปริญญาโท
ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 ทุน ในสาขาต่อไปนี้
(1) Energy Systems
(2) Materials Science
(3) Data Science
โดยทุนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนเป็ น
เวลา 2 ปี /คน ซงึ่ ประกอบด ้วย
1. ค่าลงทะเบียน
ี
2. ค่าใชจ่้ ายรายเดือน 40,000 รูเบิลรัสเซย
3. ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง
4. ค่าประกันชวี ต
ิ และประกันอุบต
ั เิ หตุ
5. และค่าใชจ่้ ายในการเดินทางระหว่างประเทศ
ี
ไทยและสหพันธรัฐรัสเซย
6. ทีพ
่ ัก ณ กรุงมอสโค

ออกประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 15 ก.พ. 62
ิ้ 53 คน
มีผู ้สนใจสมัครรวมทัง้ สน
มหาวิทยาลัยดาเนินการคัดกรองเบือ
้ งต ้นจากใบสมัครและ
ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิ
หลักฐานประกอบการสมัคร เพือ
่ ออกประกาศรายชอ
ั ภาษณ์ จานวน 16 คน
สอบสม
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
ั ภาษณ์ลในินวั
ดาเนิ
นการสอบส
ม
นที่ 31 มี
นาคม 2562 โดยมี าริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ั ภาษณ์ด ้วย
ผู ้แทนของสถาบันเดินทางมาร่วมสม

2

ึ ษา รุน
ผลการคัดเลือก น.ศ. รับพระราชทานทุนการศก
่ ที่ 1 ปี 2562
ึ ษาของ XJTU,
น.ศ. ทีไ่ ด ้รับพระราชทานทุนการศก
UCD, Skoltech และ UCAS ประจาปี 2562 และ
คณะกรรมการฯ เข ้าเฝ้ าฯ ขอพระราชทาน
ึ ษา เมือ
ราโชวาทและกราบบังคมทูลลาไปศก
่ วันที่
ั พัฒนา สวน
15 ก.ค. 2562 ณ ณ อาคารชย
จิตรลดา

1. นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
เกรดเฉลีย
่ 3.87
ึ ษาต่อสาขา Energy Systems
ศก
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

2. นางสาวพรสรวง วิว ัฒนากุล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
วัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
(International Programs)
เกรดเฉลีย
่ 3.69
ึ ษาต่อสาขา Materials Science
ศก
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

์ ริ จ
3. นายข ัตติยะ พงศส
ิ น
ิ ดา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ิ ปากร
ศล
เกรดเฉลีย
่ 3.83
ึ ษาต่อสาขา Data Science
ศก
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมนั
ารี
่ ๑๓ง
๒๕๖๓
ึ ันที
ึ ษาต่อวันที่ 27 ส.ค. 62
กศวก
ษาทั
้ มี3นาคม
คน เดิ
นทางไปศก
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แผนการดาเนินงานในปี 2563
ึ ษา รุน
การค ัดเลือก น.ศ. ร ับพระราชทานทุนการศก
่ ที่ 2 ปี 2563
ึ ษา 2563 สถาบัน Skoltech ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศก
ึ ษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จานวน 3 ทุน
ในปี การศก
ในสาขาต่างๆ ได ้แก่ (1) Energy Systems (2) Materials Science และ (3) Data Science

คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
ั ชาติไทย
1) เป็ นผู ้มีสญ
ึ ษาชน
ั ้ ปี สด
ึ ษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามทีก
2) กาลังศก
ุ ท ้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ สาเร็จการศก
่ าหนด
ึ ษาไม่ตา่ กว่า 3.00 หรือร ้อยละ 75
คะแนนเฉลีย
่ สะสมตลอดหลักสูตรการศก
การดาเนินการ ในการดาเนินการ มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ จะออกประกาศรับสมัคร สวทช. ในฐานะฝ่ าย
ึ ษา
เลขานุการโครงการ ดาเนินการภายใต ้มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกนั กศก
เพือ
่ รับทุนจากสถาบันฯ ขึน
้ ประกอบด ้วย ผู ้แทนจากสานักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ และผู ้แทนจาก
สถาบันฯ ดาเนินการคัดเลือกผู ้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในเบือ
้ งต ้น แล ้วนาความขึน
้ กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจ
ิ ฉัยในขัน
้ ตอนสุดท ้าย

ึ ษา 2563
แผนการดาเนินการค ัดเลือก น.ศ. ปี การศก
ลาด ับที่

แผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ประกาศรับสมัคร

2

ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้ารับ
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ประกาศรายชอ
ั ภาษณ์
การสม

ภายในวันที่ 19 มี.ค. 2563

3

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู ้แทนของสถาบันวิทยาศาสตร์และ
ั ภาษณ์ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้า
เทคโนโลยีสโกลโกโว ร่วมเป็ นกรรมการ) ดาเนินการสม
ั ภาษณ์
รับการสอบสม

29 มี.ค. 2563

4

ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิได ้รับ
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ประกาศรายชอ
ทุน

17 เม.ย. 2563

คณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีึ สารสนเทศตามพระราชดาริ
5 การประชุมผู
้ได ้รับทุนออกเดินทางเพือ
่ ศกษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
สโกลโกโว

6 ม.ค. 63 - 28 ก.พ. 2563

ปลายเดือน ส.ค. 2563

4

แผนการทางานในการจัดส่งนักเรียน นักศึกษา และครู ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่างประเทศใน
โครงการต่างๆ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓ ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 จานวน
ชื่อโครงการ
โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น
สวิตเซอร์แลนด์
(CERN High School Program)
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
(CERN Summer Student) สวิตเซอร์แลนด์

วันเข้าร่วม
กิจกรรม
25 - 29 พ.ค. 63

วันออก
เดินทาง
23 พ.ค. 63

(เดินทาง 23-31 พ.ค.)

8 มิ.ย. - 28 ส.ค.
63

ผู้เข้าร่วม

นร. 12 คน
ครู 1 คน

ออกตั๋ว
เครื่องบิน
1 พ.ค. 63

- International Teacher
Weeks Programme (ITW)

5 - 18 ก.ค. 63

(เดินทาง 31 ก.ค.-17
ส.ค.) จกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการกลน
่ ั กรองโครงการและกิ

ปลายเดือน
เม.ย. 63

ปลายเดือน
เม.ย. 63

4

15 พ.ค. 63

กลางเดือน
เม.ย. 63

3 ก.ค. 63

1

12 มิ.ย. 63

กลางเดือน
พ.ค. 63

ปลายเดือน
พ.ค. 63

31 ก.ค. 63

1

10 ก.ค. 63

กลางเดือน
มิ.ย. 63

ปลายเดือน
มิ.ย. 63

(เดินทางไป 3-20 ก.ค.)

2 - 15 ส.ค. 63

กลางเดือน
เม.ย. 63

ยื่นวีซ่า

5 มิ.ย. 63

(เดินทาง 5 มิ.ย.-29
ส.ค.)

โครงการครูสอนวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนเซิร์น
- International High School
Teacher Programme (HST)

ทา
ประกันภัย

มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครงที
ั้ ่ ๒/๒๕๖๒ ว ันเสาร์ท ี่ ๑๗ สงิ หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

5

แผนการทางานในการจัดส่งนักเรียน นักศึกษา และครู ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ต่างประเทศใน
โครงการต่างๆ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓ ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ชื่อโครงการ
วันเข้าร่วม COVID-19
วันออก
จานวน
ออกตั๋ว
ทาประกันภัย ยื่นวีซ่า
กิจกรรม
เดินทาง
ผู้เข้าร่วม
เครื่องบิน
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
(การจ่ายเงิน ค่าลงทะเบียน 6 คนลินเดาจะส่ง
ใบเรียกเก็บมายัง สวทช.ช่วงกลางเดือน พ.ค.
และกาหนดจ่ายเงินภายใน 30 พ.ค.)
11th ITER International School “The Impact and
Consequences of Energetic Particles on Fusion
Plasma”ณ เมือง Aix-en-Provence สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากาลังคนและการ
วิจัยพัฒนา สหพันธรัฐเยอรมนี

โครงการความร่วมมือไทย - GSI/FAIR
สหพันธรัฐเยอรมนี

28 มิ.ย.–3 ก.ค.
63

27 มิ.ย. 63

6 คน

30 พ.ค. 63

ปลายเดือน
เม.ย. 63

ปลาย
เดือน
เม.ย. 63

20 - 24 ก.ค. 63

18 ก.ค. 63

นักศึกษา
2 คน

10 ก.ค. 63

มิ.ย. 63

29 มิ.ย. 63

21 ก.ค. – 10
ก.ย. 63
(8 สัปดาห์)

19 ก.ค. 63

4 คน

1 ก.ค. 63

กลางเดือน
มิ.ย. 63

กลางเดือน
มิ.ย. 63

26 ก.ค. 63

2 คน

30 มิ.ย. 63

พ.ค. 63

พ.ค. 63

ส.ค. 63

3 ส.ค. 63

27 ก.ค. - 17
ก.ย. 63

ITER young scientists exchange program ใน
หัวข้การประชุ
อ “Superconducting
magnet and cryogenic
1 ก.ย. –
30 ส.ค. 63 นักวิจัย 1 คน
15 ส.ค. 63
มคณะอนุกรรมการกลน
่ ั กรองโครงการและกิจกรรม
system”
เมืองแซงต์-โปล-เลซ์
-ดูรองซ์ สาธารณรัฐ าริสมเด็
30 ต.ค.
63
นักศึกษา 1 มารี
มูลนิธณเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
จพระเทพร
ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
ั้ ่ ๒/๒๕๖๒ ว ันเสาร์ท ี่ ๑๗ สงิ หาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ฝรั่งคร
เศสงที
คน
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แผนการเดินทางของนักศึกษาทุนพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ที่อาจได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ชื่อโครงการ
(จานวนผู้สมัคร/จานวนทุน)
Xi'an Jiaotong
University (XJTU)
(17/3)

สถานภาพ

ประมาณวัน
เปิดภาค
การศึกษา

ประมาณวัน
ออกเดินทาง

ออกตั๋วเครื่องบิน

ทาประกันภัย

ยื่นวีซ่า

สอบสัมภาษณ์ 14 มี.ค.
2563
(XJTU กาหนดให้ผู้ผ่าน
การคัดเลือกส่งใบสมัคร
ภายใน 31 มี.ค. 63)

ต้นเดือน
ก.ย. 63

ปลายเดือน
ส.ค. 63

ต้นเดือน ส.ค. 63
(มูลนิธิฯ
ดาเนินการ)

ต้นเดือน ก.ค. 63

ปลายเดือน
มิ.ย. 63

กลางเดือน มิ.ย.
63

ปลายเดือน
พ.ค. 63

Nanyang Technological
University
(NTU)
(8/3)

สอบสัมภาษณ์
21 มี.ค. 63

ต้นเดือน
ส.ค. 63

ปลายเดือน
ก.ค. 63

กลางเดือน มิ.ย.
63
(ขอพระราชทาน
ตั๋วเครื่องบิน)

Skolkovo Institute of
Science and
Technology (Skoltech)
(29/3)

สอบสัมภาษณ์ 29 มี.ค.
2563

ต้นเดือน
ก.ย. 63

ปลายเดือน
ส.ค. 63

ต้นเดือน ส.ค. 63
(Skoltech
ดาเนินการ)

ต้นเดือน ส.ค. 63

ปลายเดือน
มิ.ย. 63

คาดการณ์การออก
กลางเดือน ก.ค.
University College
ต้นเดือน
ปลายเดือน
ประกาศรับสมัคร
63
Dublin
63
ส.ค. 63
การประชุ
มคณะอนุกรรมการกลน
่ ั กรองโครงการและกิจก.ย.
กรรม
ประมาณต้นเดือนาริเม.ย.
(ขอพระราชทาน
มูลนิธเิ ทคโนโลยี
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี
(UCD) สารสนเทศตามพระราชด
ครงที
ั้ ่ ๒/๒๕๖๒ ว ันเสาร์ท ี่ ๑๗ สงิ หาคม
๒๕๖๒
เวลา
๙.๐๐
–
๑๒.๐๐
น.
63
ตั๋วเครื่องบิน)

กลางเดือน ก.ค.
63

ปลายเดือน
มิ.ย. 63
7

สรุป

➢

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยีย
่ มสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
ี เมือ
สหพันธรัฐรัสเซย
่ วันที่ 1 ต.ค. 60

➢

ี (Thai-Russia Roundtable) เรือ
ึ ษา
จากนัน
้ มีการจัดประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซย
่ งความร่วมมือด ้านการศก
และวิจัย เมือ
่ วันที่ 20 ส.ค. 61 ซงึ่ ทางคณะผู ้บริหารของสถาบันฯ ได ้มีโอกาสเข ้าเฝ้ าฯ

➢

ึ ษาระดับปริญญาโทด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 3
หลังจากนัน
้ สถาบันสโกลเทคถวายทุนการศก
ึ ษา 2562 - 2564) เพือ
ทุน เป็ นเวลา 3 ปี (ปี การศก
่ พระราชทานให ้แก่บค
ุ คลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข ้า
ึ ษาทีส
ศก
่ ถาบันในระดับปริญญาโท

➢

ึ ษา 2562 – 2563 สถาบัน Skoltech ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศก
ึ ษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ปี การศก
ภาษาอังกฤษ 3 ทุน ในสาขาต่อไปนี้ 1) Energy Systems 2) Materials Science และ 3) Data Science

➢

ึ ษา รุน
ผลการคัดเลือก น.ศ. รับพระราชทานทุนการศก
่ ที่ 1 ปี 2562
ึ ษาต่อสาขา Energy Systems
1. นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด ศก
ึ ษาต่อสาขา Materials Science
2. นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล ศก
์ ริ จ
ึ ษาต่อสาขา Data Science
3. นายขัตติยะ พงศส
ิ น
ิ ดา ศก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ 3

3.9

ื เนือ
เรือ
่ งสบ
่ งเพือ
่ พิจารณา : ผลการดาเนินงานปี 2562 และ
แผนดาเนินงานปี 2563
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดาริฯ

โครงการวิจัยขัว้ โลกตามพระราชดาริฯ
3.9.1 โครงการวิจัยขัว้ โลกใต ้ตามพระราชดาริฯ
3.9.2 ความร่วมมือขัว้ โลกเหนือกับประเทศนอร์เวย์ ตามพระราชดาริฯ

3.10 โครงการภาคีวศ
ิ วกรรมชวี การแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium)
ั พันธ์คนกับไก่ ระยะที่ ๒
3.11 โครงการวิจัยพหุสม
3.12 โครงการความร่วมมือกับจูลช
ิ (JÜLICH) ตามพระราชดาริฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
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