
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓.๘ โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ่รับทนุการศึกษาพระราชทาน  
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแดส่มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษา โดยเปน็ทนุการศึกษาระดับปรญิญาโท ปริญญา
เอก และทุนนักวิจยัหลังปรญิญาเอก ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับ  
ปริญญาโท ปีละ ๓ ทุน ในสาขาวิชาต่าง ๆ  (สาขาที่ให้จะแตกต่างกันในแต่ละปี) อาทิ วิศวกรรมศาสตร ์วิทยาการจดัการ 
(Management Science) และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) เป็นตน้ 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศกึษาระดับ 
ปริญญาเอก ในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ ปีละ ๕ ทุน  

๓. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
(หลักสูตร ๑ ปี) สาขาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ปีละ ๒ ทุน  

๔. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหล ีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) – พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ.๒๐๑๘) ทูลเกลา้ฯ 
ถวายทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขานาโนเทคโนโลย ีปีละ ๕ ทุน และทุนวิจัยหลังปรญิญาเอกให้แก่นกัวจิยั ปลีะ 
๕ ทุน เป็นระยะเวลา ๔ ปี 

๕. สถาบันเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ปีละ ๓ ทุน (สาขา Data Science, Energy System, Materials Science) 

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีละ ๓ ทุน ในสาขาทีเ่กี่ยวกับ Industry 4.0 ( Data Science, Artificial Intelligence,  
Robotics  Additive Manufacturing) 

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเ พ่ือรับ
พระราชทานทุนการศึกษาฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ดำเนินการคัดเลือกผูส้มัครทีมี่คุณสมบตัิเหมาะสมในเบือ้งต้น โดยคณะกรรมการคัดเลอืกฯ 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของมหาวิทยาลยั/สถาบนั ที่ทูลเกล้าฯ ถวายทนุ ผู้แทนจาก สวทช. สำนักงาน ก.พ. 
กระทรวงการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เป็นต้น เม่ือคัดเลือกแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก นำ
ความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอน
สุดท้าย 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทนุการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบนั 
ทั้ง ๖ แห่ง จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน ธนาคาร องค์กรระหว่าง
ประเทศ และมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๗ คน อยู่ระหว่างกำลงัศึกษาจำนวน ๒๙ คน และลาออกจากการเป็นนกัศึกษาจำนวน ๔ คน ดัง
แสดงในตารางสถานะการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ตารางสถานะการศึกษาของนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 ๑. XJTU ๒๕๕๔ ๒๕ ๗ ๓ ๒ ๖ ๑ ๑๙ ๖ ๐ 
 ๒. NTU ๒๕๕๖ ๑๘ ๓ ๐ ๕ ๑* ๑ ๑๐ ๗ ๑ 
 ๓. UCD  ๒๕๕๘ ๑๓ ๕ ๒ ๐ ๒ - ๙ ๔ ๐ 
 ๔. SKKU 
- ทุน ป.เอก 

  
๒๕๕๘ 

  
๑๐ 

 
 

  
 

   

๑ ๐ ๐ ๑ - ๒ ๕ ๓ 
- ทุนวิจัยหลงั ป.เอก ๒๕๕๘ ๗ ๐ ๓ ๔ ๐ - ๗ ๐ ๐ 
๕. SkolTech ๒๕๖๒ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ - ๐ ๗ ๐ 
6. SUTD ๒๕๖๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ - ๐ 

รวม ๘๐ ๑๖ ๘ ๙ ๑๒ ๒ ๔๗ ๒๙ ๔ 
*หมายเหตุ : Postdoctoral researcher ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ University of Arkansas ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
การดำเนินงานก่อนนกัศึกษาออกเดินทางไปศึกษาต่อ 

กิจกรรมปฐมนเิทศนกัศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาป ี๒๕๖๓ 
การจัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๓ จัดขึ้นในวันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารโยธี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
รับทราบบทบาทหนา้ที ่แนวทางปฏิบตัิในฐานะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน มีความเข้าใจอันดีถงึแนวทางการดำเนนิ
โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีภายใต้มูลนธิิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริฯ นอกจากนี้ ได้จัดให้นักศึกษาทุนรุ่นก่อนหน้าที่สามารถมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศได้ มา ถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้จากการเปน็นกัศึกษาทนุ ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนกัศึกษาทนุ และ
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในครั้งนีมี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ ๒๖ คน ดังนี้ 

๑. นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย 
- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓ คน  
- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีนัยาง สาธารณรัฐสงิคโปร ์จำนวน ๑ คน  
- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดบัลนิ สาธารณรัฐไอรแ์ลนด์ จำนวน ๔ คน 
- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของสถาบนัเทคโนโลยสีโกลโกโว สหพันธรัฐรสัเซีย จำนวน ๔ คน 

๒. นักศึกษาทุนรุน่ก่อนหนา้ จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย 
- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓ คน 
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- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีนัยาง สาธารณรัฐสงิคโปร ์จำนวน ๒ คน ผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์ 

- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดบัลนิ สาธารณรัฐไอรแ์ลนด์ จำนวน ๑ คน ผ่านการบันทกึ
เป็นเทปวิดีโอ 

- นักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาของสถาบนัเทคโนโลยสีโกลโกโว สหพันธรัฐรสัเซีย จำนวน ๓ คน ผ่านระบบประชุม
ออนไลน ์

๓. เจ้าหน้าทีจ่ากหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง จำนวน ๕ คน 
- เจ้าหน้าทีส่ำนกังานประสานงานมูลนิธิอานนัทมหิดล จำนวน ๒ คน (มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแล

นักศึกษาทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล) 
- เจ้าหน้าทีส่ำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. จำนวน ๓ คน 
 

การนำนักศึกษาเข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำนกัศึกษาทีไ่ดร้บั

พระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๓ และนักเรียนทุน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางเพ่ือไป
ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซอีานเจยีวทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยาง มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน สถาบันเทคโนโลยสีโกลโกโว และ
นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. และสภาวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติจนี เม่ือวันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ 
น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีผู้เข้าเฝา้ฯ จำนวน ๕๒ คน ได้แก่  

 
๑. คณะกรรมการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ  จำนวน   ๓   คน 
๒. คณะกรรมการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาฯ  จำนวน  ๑๒  คน 
๓. ผู้บริหารและข้าราชการ ก.พ.  จำนวน ๒  คน 
๔. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทนุการศึกษาปรญิญาโท  จำนวน  ๓  คน 

มหาวิทยาลัยซอีานเจยีวทง 
๕. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทนุการศึกษาปรญิญาเอก   จำนวน  ๑  คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง 
๖. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทนุการศึกษาปรญิญาโท  จำนวน ๔ คน 

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 
๗. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทนุการศึกษาปรญิญาโท      จำนวน ๔   คน 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว  
๘. นักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ. – UCAS)  จำนวน ๔  คน 
๙. ผู้ปกครองของนักศึกษา   จำนวน ๑๔  คน 
๑๐. ฝ่ายเลขานกุารฯ  จำนวน  ๕  คน 

รายนามนกัศึกษาเข้าเฝา้ทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
๑. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง 

๑) นายณภัทร    ตรงนุกุล 
๒) นางสาวน้ำริน    เรืองงาม 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓) นางสาวเบญญาภา   สุขะชีวานนท์ 
๒. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยนีนัยาง 
  ๑) นางสาวสโรชา    สภาสกุลวนิช 
๓. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน 

๑) นางสาวปุญญิศา  แสงปรีชารัตน์ 
๒) นายกิตติคุณ   วงศ์ทองทิว 
๓) นายศุภกฤต    เลิศอัชฌาสัย 
๔) นางสาวสินีนาฏ   อยู่เกตุ 

๔. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว  
๑) นางสาวจิราพัชร  คงทอง 
๒) นางสาวสุภารตัน์   ศรีฟ้า 
๓) นางสาวญาฑิภา   ชาลีณัฐวุธ 
๔) นายณัชวัตร    ไฝจู 

๕. นักเรียนทุนรฐับาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตรแ์หง่ชาติจนี 
๑) นายปุณณวิทย์    หาญไพบูลย์ 
๒) นางสาวปัณณ์จนัทร ์  ด่านสวัสดิ์ 
๓) นายภัทรพล    หลักแหลม 
๔) นางสาวกนกพร   เลิศเดชาภัทร 

 
๓.๘.๑   การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  

(Xi'an Jiaotong University : XJTU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 

นับจากที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจนี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทนุการศึกษาแด่สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เพ่ือพระราชทานใหแ้ก่นกัศึกษาระดับปริญญาโทใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
การบริหารจัดการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาการแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๓) มีนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยนักศึกษารุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๘ สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด ๑๙ คน  
ได้แก่ 

รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๔ นางสาวพวงพร เนาวภูต ตำแหนง่ The Procurement/Supply Chain Management Advisor ฝ่าย 

International Procurement บริษทั Chevron (Thailand) Limited 
 นายณธีร์ธง ตันติธีรวิทย์ ตำแหนง่ Programme Budget Associate ณ UNICEF Thailand 
๒ / ๒๕๕๕ นางสาวจฑุามาศ งามวัฒนา  ตำแหน่ง Investment Manager บริษทั AddVentures by SCG  
 นางสาวรศิาธัญญ์ จรุงศักดิเ์ศรษฐ์  ตำแหน่ง Senior Legal Officer บริษัท Lesso Mall (Bangna) Limited 
 นางสาวสุกญัญา เกษตรเวทนิ  ตำแหน่ง เจ้าหนา้ทีว่ิเคราะหส์ินเชือ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
๓ / ๒๕๕๖ นางสาวสุดารัตน์ สุขเลิศ  

 
ตำแหน่ง อาจารยป์ระจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
นายธิติ มานิกบุตร  ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส บรษิัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด  

 นางสาวอัญชลี ดวงทิพย์เทวา  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ The Hong Kong Polytechnic University  
(ทุนรัฐบาลฮ่องกง) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔ / ๒๕๕๗ นายคณัชญ์ อนุรักษ์ภราดร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Michigan Ann Arbor  
สาขา Macromolecular Science and Engineering  
(ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

 นายธนบัตร วรธนารตัน ์ ตำแหน่ง Regional Business Development Manager บริษ ัท TestPro Pte. 
Ltd. Singapore 

๕ / ๒๕๕๘ นายทรงพล แต่งสี ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Science and Technology of China 
(ทุน ASEAN-China Young Leaders) 

๖ / ๒๕๕๙ นายเจษฎา กฤษณนนท์ ตำแหน่ง วิศวกร ณ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  
 นางสาวภทัรส์ภัสร์ เตชะธนวณชิย์ ตำแหน่ง วิศวกร ณ โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
๗ / ๒๕๖๐ นายดนุพร อักษรอนิทร์  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที ่Shanghai Jiao Tong University สาขา Power 

Engineering and Engineering Thermophysics (ทุน CSC) 
 นายภากร พุทธาภิรตัน์  

 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Xi'an Jiaotong University สาขา  Computer 
Science and Technology (ทุน CSC) 

 นางสาวธนชัพร นันทาภวิัธน ์ ศึกษาภาษาจนี หลักสูตร ๑ ปี ณ Shaanxi Normal University  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

๘ / ๒๕๖๑* นายณัฏฐ์ รังเพ็ง ตำแหน่ง QA tester บริษัท Coraline 
 นางสาวภคัจริา สมบตัิพิบูลพร ตำแหน่ง วิศวกร บริษัท huawei technology Co., LTD Thailand 
 นายพลธรษิตร์ นวลใย อยู่ระหว่างหางาน 
*หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ด้รับพระราชทุนประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๘) สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๓ คน ได้เดินทางกลับถงึประเทศไทย
เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยนักศึกษา ๒ คน ทำงานในสายงานบริษทัเอกชน และอีก  ๑ คนอยู่ระหว่างสมัครงาน 
 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นกัศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ทุน ใน ๑๐ สาขาวิชา ได้แก่  

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

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
๒. กำลังศึกษาในเทอมสุดทา้ย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
๓. ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) มากกว่า ๓.๐๐ 

 รายละเอียดทุนการศึกษา 
 นักศึกษาจะได้รับทนุการศึกษาของสภาทนุการศึกษาแหง่จีน (China Scholarship Council : CSC) ดังนี้ 

๑. ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษา และค่าทีพั่กในบรเิวณมหาวิทยาลัย 
๒. ได้รับค่าเบี้ยเลีย้ง ๓,๐๐๐ หยวน/เดอืน 
๓. ได้รับประกันค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกบันกัศึกษานานาชาติทีศึ่กษาในจนี 

 ในปี ๒๕๖๓ สวทช. ในฐานะฝา่ยเลขานุการโครงการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรบัพระราชทานทนุการศึกษาฯ ไดป้ระสานงานกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องดำเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในเบือ้งตน้ แล้วนำความขึ้นกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระกนษิฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงมีพระราชวนิิจฉยัในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ทรงคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับ
ทุนการศึกษา จำนวน ๓ คน ซึ่งนกัศึกษาทั้ง ๓ คน ได้รับทนุการศึกษาของสภาทนุการศึกษาของจนี (China Scholarship Council : 
CSC) มีรายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่ ๑๐ : 
ปี ๒๕๖๓ 

๑) นายณภัทร ตรงนกุุล 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  เกรดเฉลีย่ ๓.๗๓ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑) 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Electrical Engineering 

๒)  นางสาวน้ำริน  เรืองงาม 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมชวีภาพการแพทย ์ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ เกรดเฉลี่ย ๓.๖๔ (เกียรตินยิมอันดับ ๑)  
- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท : หลกัสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Management Science and Engineering 

๓) นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท ์
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี:  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย ์ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ เกรดเฉลี่ย ๓.๕๗ (เกียรตินยิมอันดับ ๑)  
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Management Science and Engineering 

 
๓. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 การจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนวันที ่๒๑ กันยายน ๑๕๖๓ 
เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-๑๙นักศึกษาทั้ง ๓ คน ยังไม่สามารถออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ม.ซีอานเจยีวทง จึงต้องทำการศึกษาอยูท่ี่
เมืองไทยในรูปแบบออนไลน ์โดยเรียนภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน ์และเรียนภาคปฏบิัติผา่นซอฟต์แวร์ simulation โดยมีอาจารย์
สอนผ่าน video conference 
 
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๔ 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ทุน  
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใน  ๘ สาขา ได้แก่ (๑) 
Master of Mechanical Engineering (๒ )  Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics  
(๓) Master of Electronic Science and Technology (๔) Master of Information and Communication Engineering (๕) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

Master of Control Science and Engineering  (๖) Master of Computer Science and Technology (๗) Master of Materials 
Science and Engineering (๘) Master of Electrical Engineering โดยทุนดังกลา่วเป็นทุนการศึกษาจากสภาทนุการศึกษาของจนี 
(China Scholarship Council : CSC) จะสนับสนุนทุนเปน็เวลา ๒ ปี/คน (กันยายน ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๖) ซึ่งประกอบด้วย 
เงินสนับสนุนสำหรบัการศึกษาเดือนละ ๓,๐๐๐ หยวน การประกันสุขภาพ และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษาและค่าหอพัก
ในมหาวิทยาลัย  

ในการดำเนินงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพ่ือรบัทนุดังกลา่วระหว่าง
วันที่ ๑๕ มกราคม - ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔  สวทช. ในฐานะฝา่ยเลขานกุารโครงการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทนุการศึกษาฯ จะ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทุนจากมหาวิทยาลัยขึน้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิดำเนนิการคัดเลือกผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมในเบื้องต้นในวันที ่๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ แลว้นำความขึน้กราบบังคมทูลสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉยัในขั้นตอนสดุทา้ย ดังเช่นปทีี่ผา่นๆ มาต่อไป  
 
๕. แผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรบันกัศึกษาทีไ่ด้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจยีวทง 

ที่ได้รับทุนในปี ๒๕๖๔ เดินทางไปศึกษาต่อ จำนวน ๓ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท 
๔๕,๐๐๐ 

๒. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรบันกัศึกษาทีไ่ด้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 
ที่จบการศึกษาในป ี๒๕๖๔ เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน ๓ คน x ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔๕,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ 

๖.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานและงบประมาณป ี๒๕๖๔   

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

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีของมหาวิทยาลัยซอีานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

๑.  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ที่ปรึกษา 
 ๒. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ ที่ปรึกษา 
 ๓. นายไพรัช ธัชยพงษ์   ประธานกรรมการ  
  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ที่ปรึกษาอาวุโสสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
 ๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน  กรรมการ 
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 ๕. ผู้อำนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร  กรรมการ 
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ๖. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  กรรมการ   
  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ที่ปรึกษาอาวุโสสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

 ๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ  กรรมการ   
  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 ๘. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  กรรมการ 
 ๙. ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   กรรมการ 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๐. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายชิต เหล่าวัฒนา  กรรมการ 
 ๑๒. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๓. นางเยาวลักษณ ์คนคล่อง กรรมการและเลขานกุาร  

ผู้อำนวยการฝา่ยสำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ     
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี     
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

๓.๘.๒ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง 
(Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรฐัสิงคโปร์ (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
๑. ความเป็นมา 
 นับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรฐัสิงคโปร์ ได้ทูลเกลา้ฯ 
ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานให้แก่
นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน ๕ ทุนต่อป ี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 (โดยมหาวิทยาลยัจะ
มีการเปลี่ยนแปลงสาขาทีใ่ห้ทุนในแต่ละปี) โดยครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบนั (ปี ๒๕๖๓) มีนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน อยู่ระหว่างศึกษา จำนวน ๗ คน ลาออกจากการเป็นนักศึกษา ๑ คน 
และสำเร็จการศึกษาแลว้ จำนวน ๑๐ คน ได้แก่  

รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๖ นางสาวรติมา สุนทรนนท ์ ตำแหน่ง Research engineer ณ Queen Mary University of London 
 นางสาวภาสพร กาญจนศรี ตำแหน่ง ผู้อํานวยการ ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สังกัดสํานัก

บริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นายพุฒิไชย เลิศกุลทานนท์ ตำแหน่ง Robotics System Engineer บริษัท Mujin ณ ประเทศญ่ีปุน่ 
๒ / ๒๕๕๗ นายศุภณัฐ อภิญญาณ Postdoctoral researcher ด้านว ิศวกรรมชีวการแพทย ์ ณ University of 

Arkansas ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 นายประยุกต์ เจตสกิทัต ตำแหน่ง Research Fellow ณ Rehabilitation Research Institute of 

Singapore   
นายชยากร เพ็ชรฉคุป  ตำแหน่ง Research Fellow ณ Nanyang Technological University 

 นายญาณพล ศรีพฤทธิ์เกยีรติ ตำแหน่ง Technical Sales Engineer (Consulting) บริษัท CAD-IT 
Consultants (Asia) Pte Ltd ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 

๓ / ๒๕๕๘ นายนิธิพล แสงไชยราช อยู่ระหว่างหางาน 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
 นางสาวจีรนนัท ์บุญเรืองกัณฑ์ ตำแหน่ง Bio-engineer  บริษัท Agency for Science, Technology and 

Research (A*STAR)  ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 นายครองธรรม แสนแก้วทอง ตำแหน่ง Research fellow ที่ Kyoto University ณ ประเทศญ่ีปุน่ 

 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาแดส่มเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารเีพ่ือพระราชทานใหแ้ก่นกัศึกษาไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทุน ในสาขาด้านวศิวกรรมศาสตร์ ๗ สาขา ได้แก่ 

๑. Mechanical & Aerospace Engineering 
๒. Materials Science & Engineering 
๓. Biomechanics 
๔. Human Factors 
๕. Rehabilitation Engineering 
๖. Artificial Intelligence & Machine Learning 
๗. Robotics 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. กำลังศึกษาในเทอมสุดทา้ย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสาขาที่เกี่ยวข้อง  
๒. คะแนน GRE: ๑๒๐๐/๓.๕ 
๓. คะแนน TOEFL: ๕๗๐ (paper-based) หรือ ๘๘ (internet-based)  
๔. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย (GPA) ที่ระดับ ๘๕% (๓.๖/๔.๐ หรือ ๔.๕/๕.๐) หรือเทยีบเทา่เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
๕. จดหมาย Recommendation จากผู้ทีรู่้จกัผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน ๒ คน  

 รายละเอียดทุนการศึกษา 
๑. ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษา (Tuition Fee) ระยะเวลา ๔ ปี 
๒. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ SGD (เริ่มที่ ๒,๐๐๐ SGD/เดือน และเปลีย่นไปเปน็ 

๒,๕๐๐ SGD/เดือน เม่ือผ่าน Ph.D. Qualifying Examination/Confirmation) 
๓. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเ งินสมทบ 

๑๐๐ SGD/เดือน และจะยกเลิก เม่ือสอบผา่น Ph.D. Qualifying Examination /Confirmation 
สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ได้ประสานงาน สำนักงาน ก.พ. 

ในการออกประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที ่๑๗ มกราคม – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จำนวน ๗ ราย 
แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่มีการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย ๒ ชุด (Technical Proficiency Test : TPT และ English 
Proficiency Test : EPT ) แต่คัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติตามเง่ือนไขมหาวิทยาลัย ได้แก่ GRE, TOEFL ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน ๓ 
ราย และเข ้าร ับการสอบส ัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยมีผ ู ้แทน มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีนันยาง ร ่วมส ัมภาษณ์ทาง 
Video conference และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ทรงคัดเลือกนักศึกษาเ พ่ือรับ
ทุนการศึกษา จำนวน ๒ คน 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๕ : 
ปี ๒๕๖๓ 

๑) นางสาวสโรชา สภาสกุลวนชิ 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์(นานาชาติ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  เกรดเฉลีย่ ๓.๘๐ 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร ์(นานาชาติ)  
ณ วิทยาลัยปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เกรดเฉลีย่ ๓.๘๐ 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก : หลักสูตรภาษาองักฤษ สาขา Mechanical & Aerospace Engineering 
- ออกเดินทางไปศึกษาต่อเม่ือ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒)  นางสาวพีรยา พงศ์ปัญญาพร 
ได้รับคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก แต่ไม่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากคะแนน GRE ไม่ถึงเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยั 

 
๓. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 การจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนวันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ใน
รูปแบบออนไลนเ์นื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙เม่ือนกัศึกษาเดินทางไปถึงสาธารณรฐัสิงคโปร ์ต้องทำการกักในสถานที่ทีร่ัฐบาลจัดให ้
๑๔ วัน รูปแบบการเรยีนภาคทฤษฎเีปน็แบบออนไลนผ์่านโปรแกรม ZOOM ส่วนในภาคปฏบิัตเิปน็รปูแบบ on campus 
 
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๔  

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ทูลเกล้าฯ ถวายทนุการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทนุ 
สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์๗ สาขา ได้แก่  

๑) Mechanical & Aerospace Engineering  
๒) Materials Science & Engineering  
๓) Biomechanics  
๔) Human Factors  
๕) Rehabilitation Engineering  
๖) Artificial Intelligence & Machine Learning  

 ๗) Robotics  
 ในการดำเนินการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล่าว
ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทาน
ทุนการศึกษาฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนจากมหาวิทยาลยัขึ้น ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. 
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยาง ดำเนินการ คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
เบื้องต้นภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในขัน้ตอนสดุท้าย ดังเช่นปีทีผ่่านๆ มาต่อไป 
๕.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานปี ๒๕๖๔ 

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

 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารขีองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

 
 ๑.  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ที่ปรึกษา 
 ๒. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ ที่ปรึกษา 
 ๓. นายไพรัช ธัชยพงษ์   ประธาน   
  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ปรึกษาอาวุโสสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
 ๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน  กรรมการ 
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ๕. ผู้อำนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร  กรรมการ 
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ๖.  นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  กรรมการ 
  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ  กรรมการ    
  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 ๘.  นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  กรรมการ 
 ๙. ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการ 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๐. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายชิต เหล่าวัฒนา  กรรมการ 
 ๑๒. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
 ๑๓. Mr. Ang Wei Tech  กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง 
 ๑๔. ผู้แทนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนนัยาง  กรรมการ 
 ๑๕. นายอดิสร เตือนตรานนท์  กรรมการ 
  ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๖. นางเยาวลักษณ ์คนคล่อง กรรมการและเลขานกุาร  

ผู้อำนวยการฝา่ยสำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ     
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี     
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓.๘.๓ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 
(University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ) 

๑. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดบั
ปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๒ ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งแรกปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
และครั้งที่สองปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยทุนแรกเปน็ทนุสำหรับการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตรก์ารอาหาร  
ทุนที่สองเป็นทุนสำหรับสาขาใดก็ได้ ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และบรหิารธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยสนบัสนุนค่าเล่าเรียน 
(Tuition Fee) ระยะเวลา ๑ ปี (ตามหลักสูตรปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีรับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จา่ยในชีวิตประจำวัน 

ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๓) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๖ รุ่น รวมทัง้สิ้น ๑๓ คน โดยนักศึกษารุ่นที่ ๑ – ๕ 
สำเร็จการศึกษาแล้วทัง้หมด จำนวน ๙ คน คือ 

 
รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๘ นางสาวนฎัฐา เจนศิริพาณชิย ์ ตำแหน่ง Quality Compliance and HACCP manager บริษัท ดูเม็กซ์ จำกดั 
 นางสาวกมลพรรณ ชุมพล ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนกัเรียนทนุปรญิญา

เอกในสาขาวิชาเคมีเฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมการสง่ผ่านพลังงานในระดบันาโน 
ณ Trinity College Dublin (TCD), The University of Dublin 

๒ / ๒๕๕๙ นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ์ ตำแหน่ง Operations Asia Team บริษทั Nikkei Financial Times 
Learning 

 นางสาวฉตัรฐยาน ์ทิพย์สกุลเดช ตำแหน่ง เจา้หน้าที่ IT บรษิัท ไทยลสัเตอร์ โปรดักส ์จำกัด 
๓ / ๒๕๖๐ นางสาวอรพินท์  อานนท์ธนทรพัย ์ ตำแหน่ง Data Analyst บรษิัท ExxonMobil ณ ประเทศไทย 
 นางสาวรจุิดา ศรแีหลมทอง ตำแหน่ง Business Analyst บริษัท กลุ่มเซน็ทรลั จำกดั (Central Group) 
๔ / ๒๕๖๑ นางสาวณฐัณชิา  บุญญนันท ์ ตำแหน่ง Social care worker ณ RehabCare, COPE Galway (องค์กรการ

กุศล) ณ ประเทศ ไอร์แลนด ์
 นายณัฐกรณ ์เตียวเจริญ วางแผนจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Animal Ecology ณ Uppsala 

University ประเทศสวเีดน 
๕ / ๒๕๖๒ นางสาวอรรัตน ์เชาวก์ุลจรสัศิร ิ รับราชการ ที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ ์กรมสขุภาพจติ  

กระทรวงสาธารณสุข 
 
๒. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานป ี๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรฐัไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา 
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษา 
ต่อระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ใน ๓ สาขา ได้แก่  

๑) College of Engineering and Architecture 
 ๒) College of Health and Agricultural Sciences 
 ๓) College of Science 
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ๑. กำลังศึกษาในเทอมสุดทา้ย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. คะแนน TOEFL: ๖๐๐ (paper-based) หรือ ๙๐ (internet-based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน 
 ๔. มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย (GPA) ที่ระดับ ๗๕% หรือไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
 ๕. จดหมาย Recommendation จากผู้ทีรู่้จกัผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน ๒ คน  
 รายละเอียดทุนการศึกษา 
๑. ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษา (Tuition Fee) ระยะเวลา ๑ ปี 
๒.   ได้รับพระราชทานค่าใชจ้่ายประจำเดือน เดือนละ ๑,๔๐๐ ยูโร และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจลงตรา

ประเภทนักเรยีน (Student Visa) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบคุคลต่างด้าว 
 

รุ่นที่ ๕ : 
ปี ๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที ่๒ 

๑. นางสาวปุญญิศา แสงปรชีารตัน ์ 
- สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี : นิติศาสตรบณัฑิต สาขากฎหมายธรุกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
เกรดเฉลี่ย ๓.๙๕ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑) 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา LLM International Commercial Law  
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือวันที ่๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ๒. นายกิตติคุณ วงศ์ทองทิว* 
- สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี : นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เกรดเฉลี่ย ๗๙.๗๗% (เกียรตินยิมอันดับ ๒)  
- ปัจจุบันทำงาน ตำแหนง่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา LLM General     
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือวันที ่๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
- เข้าศึกษาในภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) (ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๔)  

      *หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยสนบัสนนุค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนยีมการศึกษา (Tuition Fee) ๕๐% และสมเดจ็พระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีโปรดเกลา้ฯ พระราชทานการสนบัสนนุค่าลงทะเบยีนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ๕๐% และค่าใช้จา่ยรายเดือน 
 

รุ่นที่ ๖ : 
ปี ๒๕๖๓ 

๓. นายศุภกฤต เลิศอัชฌาสัย 
- สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
เกรดเฉลี่ย ๓.๖๖ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑) 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Engineering Management   
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ๔. นางสาวสินีนาฏ อยู่เกตุ 
- สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เกรดเฉลี่ย ๓.๖๙ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑)   
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Engineering Management   
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือวันที ่๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-๑๙   
 การจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดภาคเรยีนวันที ่๒๑ กันยายน ๑๕๖๓ 

เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-๑๙เม่ือนกัศึกษาเดินทางไปถึงสาธารณรฐัไอร์แลนด์ ต้องทำการกักตวัเองในหอพกัเปน็เวลา ๑๔ วัน  
รูปแบบการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัตเิปน็แบบออนไลน์ 
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๔ 
 สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน ทูลเกล้าฯ ถวายทนุการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน
(หลักสูตร ๑ ปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยสนบัสนนุค่าเลา่เรยีน (tuition fee) และกองราชเลขานกุารส่วนพระองค์ฯ สนบัสนนุค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
อาทิ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าประกันสุขภาพ  
 ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ซึ่งมีแผนการดำเนนิงานต่อไปนี ้
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิ ออกประกาศรับสมัครระหวา่งวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ สวทช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานกุารโครงการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรบัพระราชทานทนุการศึกษาฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนจาก
มหาวิทยาลัยขึน้ ประกอบด้วย กระทรวงการตา่งประเทศ ผู้ทรงคุณวฒุิ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดบัลิน ดำเนนิการคัดเลอืก
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบือ้งต้นภายในวันที ่๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนำความขึน้กราบบังคมทลูสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระราชวินจิฉัยในขั้นตอนสุดทา้ย ดังเช่นปทีี่ผา่น ๆ  มาต่อไป 
 
๕. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม  
     เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานปี ๒๕๖๔ 

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

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  

 
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ      ที่ปรึกษา 
๒. นายทวีศักดิ์ กออนนัตกลู      ที่ปรึกษา 

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ  ที่ปรึกษา 
๔. นายไพรัช ธัชยพงษ์        ประธาน  

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
หรือผู้แทน   

๖. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ      กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี     



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

และรองผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
๗. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ 
๘. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์      กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
๙. ผู้แทนมหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน (University College Dublin)  กรรมการ 
๑๐. ดร.วรรณี ฉินศิริกุล       กรรมการ 
๑๑. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน       กรรมการ 
๑๒. นางสาววิสา แซ่เตีย       กรรมการ 
๑๓. นางเยาวลักษณ ์คนคล่อง      กรรมการและเลขานกุาร  

ผู้อำนวยการฝา่ยสำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

๓.๘.๔ ความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับมหาวทิยาลัยซงุกนุกวานแหง่สาธารณรัฐเกาหลี (Sungkyunkwan University : SKKU) 
 (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำเนินเยอืน
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือทรง
สังเกตการณ์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกบับรษิัทซัมซุง ทั้งนี้เพราะความร่วมมือนี้อาจนำไปใช้ในโครงการของกลุ่ม
บริษัท ปตท. ของประเทศไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ 
ทอดพระเนตรห้องปฏบิัติการ Transmission Electron Microscope และห้องปฏิบตัิการกราฟีน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสรบัสัง่ให้ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ  สวทช. ดำเนินการขยายความร่วมมือ
ด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป 

ต่อมาคณะผู้บริหารของทัง้สองแหง่ได้มีการเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งเยี่ยมชมหอ้งปฏิบตัิการวิจยัของทัง้ ๒ ฝ่าย ตลอดจนการ
จัดประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยรี่วมกัน และเม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางมหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน  ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทนุวิจยัหลงัปรญิญาเอกแด่สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับปรญิญาเอกจำนวนไม่เกนิ ๕ ทุนต่อปี และทนุวิจยัหลังปริญญาเอกจำนวนไม่เกิน ๕ ทุนตอ่ป ี
เป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เพ่ือพระราชทานให้แก่นกัศึกษาที่ไปศึกษาต่อทางด้านนาโนเทคโนโลย ีใน ๓ สาขาหลัก ไดแ้ก ่
(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  
 ในปี ๒๕๖๓ มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาพระราชทานระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน สำเร็จการศึกษา
แล้ว จำนวน ๒ คน อยู่ระหว่างกำลังศึกษา จำนวน ๕ คน (รายละเอียดปรากฏตามตาราง ข้างล่างนี้) และลาออกจากการเปน็นกัศกึษา
จำนวน ๓ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๔ รุ่น ไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานรวมทั้งสิ้น ๗ คน และกลับมาปฏิบัติ
งานวิจัยทั้งหมดแล้ว  
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นักศึกษาระดับปรญิญาเอกที่สำเร็จการศึกษาแลว้ 
รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๘ นางสาวหทัยชนก พ่ึงคำ   สำเร็จการศึกษาแล้ว ป ัจจุบันตำแหน่งงาน Postdoctoral Research ณ 

Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
 นางสาวอัจจิภรณ ์เดชบุญ 

 
สำเร็จการศึกษาแล้ว ปัจจุบนัตำแหนง่งาน Senior Engineer ฝ่าย 
Research and Development Material and Process Telecom 
Transport บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอกอยูร่ะหว่างกำลงัศึกษา 
รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๘ นายภูริทัต นาคะนิเวศน์ อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน  

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนสงิหาคม ๒๕๖๔ 
 นางสาวอุรสวดี อมรกิจบำรุง อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
 นายมนตรี มีสีผ่อง อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนสงิหาคม ๒๕๖๔ 
๒ / ๒๕๕๙ นายวีระวัฒน์ โทอะรัญ* อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 นายดุลยวัชร์ ดุลยพิสุทธิ ์ อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

*หมายเหตุ: เนื่องจากมีการเปลีย่นหัวข้องานวิจยั จึงทำให้นกัศึกษาจบลา่ชา้ 

๒. การขยายผลความร่วมมอืเพือ่การพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลย ี
 เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้แทนจากมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ ดร.ชฎามาศ  
ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วย ดร.วรรณ ีฉินศิรกิุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิสวทช. และ
ผู้บริหารและนกัวิจยัจากศนูยน์าโนเทคฯ ได้ไปเยีย่มชมมหาวทิยาลัยซุงกุนกวาน ได้พบกับผู้บริหาร และนกัศึกษาทีไ่ด้รับทนุและกำลัง
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ซึ่งผลการหารอืกับผู้บรหิารมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 

๑. ทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญและเห็นชอบทีจ่ะยกระดับความร่วมมือในการวิจัยระหว่างศูนย์นาโนเทค สวทช. และ
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (SKKU Advanced Institute of Nanotechnology: SAINT) ซึ่งเม่ือมีความร่วมมือวจิยั
เกิดขึ้นแล้ว สามารถส่งนกัศึกษามาทำปรญิญาเอก โดยนักศึกษาทำงานวิจยัในโครงการที่เป็นความรว่มมือกัน โดย
มีอาจารย์มหาวิทยาลัยซงุกุนกวาน และนักวิจัยศูนย์นาโนเทค ร่วมกันดูแลนักศึกษา  (joint supervision) เพ่ือให้
งานของนักศึกษา เป็นงานที่สอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยด้วย  โดยทุนที่จะสนับสนุน
การศึกษาของนักศึกษา สามารถขอรับจดัสรรจากทนุรฐับาลไทย ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นผูด้แูล
จ ัดสรรท ุนและบร ิหารโครงการได้ เช ่นเด ียวก ับในกรณ ีของท ุน  UCAS หร ือท ุนมหาว ิทยาล ัยคอลเลจ
ดับลิน (UCD) ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี ้จะไม่มีปัญหาเรื่องการที่นกัศึกษาได้รับเงินค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่างกัน หรือได้รับไม่
สม่ำเสมอ เช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอเวลาพิจารณาในประเด็นเรื่องทุนการศึกษา ว่าเห็นควรเป็นทนุ
รัฐบาลไทย หรือมหาวิทยาลยัคงให้ทนุเช่นเดิม และจะแจ้งมาทางมูลนธิิต่อไป  

๒. สำหรับกรณีของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี แม้ทางศูนย์นาโนเทค สวทช. จะไม่
สามารถคัดเลือกนกัวิจยัมาทำวจิัยหลังปริญญาเอกได้ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ ทั้งนี้ ทางฝ่ายไทยเสนอ



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ให้มีการแลกเปลี่ยนในลักษณะสองทางด้วย คือมีนกัศึกษาหรอือาจารย์/นกัวิจยัจากมหาวทิยาลัยซุงกุนกวาน ไปทำ
วิจัยหลังปริญญาเอกที่ศูนย์นาโนเทค สวทช. ด้วย นอกเหนือจากที่ทางฝ่ายไทยส่งนักวิจัยมาทำวิจัยหลังปริญญา
เอกที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานเท่านัน้ (หมายเหตุ: ปัจจุบนัครบกำหนดระยะเวลาตามข้อเสนอการสนับสนุนทุนที่
มหาวิทยาลัยซงุกุนกวานแจง้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ กำลังอยูร่ะหวา่งการเจรจาแนวทางการดำเนินงานในอนาคต) 

๓. สาขาความร ่วมมือท ี ่ท ั ้ งสอ งฝ ่ายสน ใจร ่ว มก ัน  ประกอบด้วย  Nano-energy, Nano-biology, Nano 
-electronics, และ Quantum information/computer 

๔. ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่รวม ๕ คน จากที่ได้ฟังการนำเสนอและพูดคุยกับนักศึกษาและนักวิจัย  
ทุกคนมีความก้าวหน้าในงานวิจยัเป็นที่นา่พอใจ และสามารถปรบัตัว ใช้ชีวิตในประเทศเกาหลไีด้เปน็อยา่งดี 
  

๓. แผนในอนาคตเพื่อขยายผลความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัยซุงกุนกวาน (เริ่มต้นเมือ่ปี ๒๕๖๓) 
แนวทางการขยายผลความรว่มมือโดยอาศัยความรว่มมือระหว่างนกัวิจยัหลังปรญิญาเอกทีก่ลับมาปฏิบตัิหนา้ทีท่ี่ประเทศ 

ไทยกับอาจารย์มหาวิทยาลยัซงุกุนกวานแหง่สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีโอกาสร่วมงานกัน  
๑. เม่ือวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบัง (ทุนวิจยัหลังปรญิญาเอก ปี ๒๕๕๘) ได้ส่งนักศึกษาไปปฏิบตัิงานที่มหาวิทยาลัยซงุกุนกวานแหง่สาธารณรัฐเกาหลี 
ภายใต้โครงการ KMITL Student Exchange 

๒. เม่ือวันที่ ๑๑ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ Assoc.Prof. Young Jae Song อาจารยป์ระจำมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (ที่ปรกึษา
ของ รศ.ดร.วินัดดา) ไดเ้ดินทางมาร่วมงาน KMITL Academic Melting Pot 

๓. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกนั ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ รวม ๒๖ บทความ  
    ๑. รศ.ดร.วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ (พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง) ๔ บทความ  
    ๒. ดร.เรวัตร ใจสุทธิ (ธรรมศาสตร์)  ๔ บทความ   
    ๓. ดร.วิยะดา หาญชนะ (ขอนแก่น)  ๕ บทความ  
    ๔. ดร.ลัญจกร อมรกิจบำรงุ (จุฬา) ๖ บทความ 
    ๕. ดร.ชลาธร จันทร์ทดั (ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ) ๕ บทความ  
    ๖. ดร.สุดารัตน์ อิสระพนาชวีิน สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแ์หง่ชาต ิ๒ บทความ 

 ๔. การประชุมระหว่างนักวิจัยหลงัปริญญาเอกและอาจารย ์SKKU เพ่ือสรุปความรว่มมือในวนัที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
วัตถุประสงค์ (๑) สร้างโครงการวิจัยร่วมกัน (mutual interest) ระหว่าง SKKU และมหาวิทยาลยั/สถาบันวิจัยของไทยโดยการเปน็ที่
ปรึกษานักศึกษาไทยร่วมกัน  
      (๒) ช่วยกันหาแหล่งสนับสนุนทุนนักศึกษา/ทุนวิจัยผู้เข้าประชุม ได้แก่ อาจารย์ SKKU ๕ คน, ศิษย์เก่า SKKU ทุนหลัง
ปริญญาเอกจำนวน ๕ คน และ ผู้บริหารนาโนเทค และมูลนธิิฯ 
 
๔.ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๓  
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 

 
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ      ที่ปรึกษา 
๒. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล      ที่ปรึกษา 

ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
๓. นายไพรัช ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาอาวุโสสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

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

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
๖. ผู้อำนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร      กรรมการ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ       กรรมการ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
๘. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์     กรรมการ  

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙. นายสุพจน์ หารหนองบวั       กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๑๐. นายจำรัส ลิ้มตระกูล       กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยี  
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๑๑. นายสราวุฒ ิสุจิตจร       กรรมการ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

๑๒. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ 
๑๓. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยซงุกุนกวาน      กรรมการ 
๑๔. นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ       กรรมการและเลขานกุาร 

ผู้ประสานงานสำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑๕. นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
รักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
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รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักวจิัยเพือ่รับทุนวจิัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซงุกุนกวาน 
๑. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล      ประธานกรรมการ  

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๒. นางอุรชา รักษ์ตานนทช์ัย       รองประธานกรรมการ  
รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓. นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์       กรรมการ 
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๔. นายมงคล สุขวัฒนาสินทิธิ์       กรรมการ  
อาจารย์ประจำภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๕. นายสิทธิ์ สาธรสุเมธี        กรรมการ    
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 

๖. นายธนากร โอสถจนัทร ์      กรรมการ  
อาจารย์ประจำภาควชิาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๗. นายวิทยา อมรกิจบำรุง      กรรมการ 
อาจารย์ประจำภาควชิาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๘. นางสาวสิริธรรม  ณ ระนอง       กรรมการและเลขานกุาร 
ผู้อำนวยการฝา่ย ฝ่ายความร่วมมือและประชาสมัพันธ์ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๙. นายชาญณรงค์  พรหมขันธ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร   
ผู้ประสานงานอาวุโส ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ    
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
๓.๘.๕    การคัดเลือกนกัศึกษาเพื่อรับการศึกษา ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว 

(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซยี  
  (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
๑. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีเสด็จพระราชดำเนินเยอืน
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซยี 
เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซีย (Thai-Russia Roundtable) เรื่องความรว่มมือด้านการศึกษา
และวิจัย เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทางคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี หลังจากนัน้สถาบันฯ มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์ฯ แสดงความประสงค์ทูลเกลา้ฯ 
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จำนวน ๓ ทุน เป็นเวลา ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ และ 
๒๕๖๔) เพ่ือพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าศึกษาที่สถาบันในระดับปริญญาโท ปัจจุบนั (ปี ๒๕๖๓) มีนักศึกษา
ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาดังกลา่วแล้วเป็นจำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗ คน อยู่ระหว่างการศึกษาจำนวน ๗ คน 

 
 

https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?&departmentID=24&unitID=40871
https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?&departmentID=24
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นักศึกษารุ่นที ่๑ ทั้ง ๓ คน คาดการจะสำเรจ็การศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๓ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสโกลโกโวทูลเกลา้ฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ ทุน ในสาขาต่างๆ ได้แก่ (๑) Energy Systems (๒) Materials Science และ (๓) Data Science  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามที่กำหนด 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ 
รายละเอียดทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะสนบัสนุนทุนเป็นเวลา ๒ ปี/คน ซึ่งประกอบด้วย  
๑. ค่าลงทะเบียนการศึกษา 
๒. ค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน ๔๐,๐๐๐ รูเบิลรัสเซีย (ประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท) 
๓. ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง  
๔. ค่าประกันชีวิตและประกันอุบตัิเหตุ  
๕. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหวา่งประเทศไทยและสหพันธรฐัรัสเซีย 
๖. ที่พัก ณ กรุงมอสโค 

ในการดำเนินการคัดเลือก สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลอืกนกัศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ได้
ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนนิการคัดเลอืกนกัศึกษาทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความ
ขึ้นกราบบังคมทลูสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในขัน้ตอน
สุดท้าย ซึ่งไดท้รงคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรบัทนุการศึกษาจำนวน ๔ คน ดังนี้ 

 

รุ่นที่ ๑ : 
ปี ๒๕๖๒ 

๑) นายพรภวิษย ์กาพย์เกิด 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เกรดเฉลีย่ ๓.๘๗ 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Energy Systems 

 ๒)  นางสาวพรสรวง วิวัฒนากลุ 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
มหาวิทยาลัยมหดิล (International Programs) เกรดเฉลี่ย ๓.๖๙ 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Materials Science 

 ๓) นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
เกรดเฉลี่ย ๓.๘๓  
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Data Science 

รุ่นที่ ๒ : 
ปี ๒๕๖๓ 

๑) นางสาวจิราพัชร คงทอง 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมปโิตรเคมีและวัสดุพอลเิมอร ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Materials Science 
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๓. การจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ 
 การจัดการเรยีนการสอนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนเม่ือวันที่  
๑ กันยายน ๑๕๖๓ 
 - นักศึกษา รุ่นที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) จำนวน ๓ คน ยังศึกษาอยู่ ณ สหพันธรัฐรสัเซยี 
 - นักศึกษา รุ่นที่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) จำนวน ๔ คน เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-๑๙ นักศึกษายังไม่สามารถเดนิทาง 
ไปศึกษาต่อที่สหพันธรัฐรสัเซีย จึงต้องทำการศึกษาอยู่ทีเ่มืองไทยในรปูแบบออนไลน์ โดยเรยีนภาคทฤษฎผี่านโปรแกรม ZOOM และ
เรียนภาคปฏิบตัิผ่าน software การศึกษา  
 
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๔  

สำหรับปี ๒๕๖๔ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวจะทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ภาษาอ ังกฤษ จำนวน ๓ ท ุน  ในสาขาเดียวก ับปีที ่ผ่านมา ได ้แก่ (๑) Energy Systems (๒) Materials Science และ (๓) Data 
Science ซึ่งมีแผนการดำเนินงานต่อไปนี้ 

๑) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ออกประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๒) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สวทช.(ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) และสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโวจะประเมินผู้สมัครคัดเลอืกจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  เพ่ือประกาศรายช ื่อผู้มีสทิธิ
เข้ารับการสมัภาษณ์ภายในวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

๑) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ร่วมเป็นกรรมกา ร
ดำเนินการสมัภาษณผ์ู้มีสิทธิเขา้รบัการสอบสมัภาษณ์ภายในวันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๔) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนภายในวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๕) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย   
ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และเข้าศึกษาในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
๕. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานปี ๒๕๖๔ 
 

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

 ๒) นายณัชวัตร ไฝจู  
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
เกรดเฉลี่ย ๓.๗๔ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑)  
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Materials Science 

 ๓) นางสาวญาฑิภา ชาลณีัฐวุธ 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ 
- ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Data Science 

 ๔) นางสาวสุภารตัน์ ศรีฟ้า 
- สำเร็จการศึกษาปรญิญาตร ี: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลย 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ 
    - ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Data Science 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนกัศึกษาเพือ่รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว  

(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซยี 

๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ       ที่ปรึกษา 
๒. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ   ที่ปรึกษา 
๓. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล       ที่ปรึกษา 
๔. นายไพรัช ธัชยพงษ์       ประธาน 
๕. รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมาย      กรรมการ 
๖. ผู้อำนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร สำนกังาน ก.พ.    กรรมการ 
๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ       กรรมการ 

กรรมการและรองเลขาธิการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

๘. นายจำรัส ลิ้มตระกูล       กรรมการ 
อธิการบดีสถาบนัวทิยสิริเมธี 

๙. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์     กรรมการ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 

๑๐. ดร.นุวงศ์ ชลคุป       กรรมการ 
๑๑. ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.    กรรมการ 
๑๒. นายศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร       กรรมการ 

ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๑๓.  รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม       กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายประชาสมัพันธ์ และการตา่งประเทศ โรงเรียนกำเนดิวิทย ์
๑๔. รศ. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์      กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายประชาสมัพันธ์ และการตา่งประเทศ โรงเรียนกำเนดิวิทย ์
๑๕. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      กรรมการ 
๑๖. ผู้แทนสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว    กรรมการ 
๑๗. ผู้ประสานงาน สำนกังานประสานโครงการตามพระราชดำร ิ  กรรมการและเลขานกุาร 

 
 

๓.๘.๖ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาระดับปรญิญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยแีละการ
ออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร ์(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรฐัสิงคโปร ์ 
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหง่สิงคโปร ์(Singapore University of Technology and Design : 
SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีความประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาต่อระดับปริญญา เอก ในสาขาที่
เกี่ยวกับ Industry 4.0 (ครอบคลมุสาขาการศึกษาที่ค่อนขา้งกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง Data Science, Artificial Intelligence,  Robotics  



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

Additive Manufacturing เป็นต้น) จำนวน ๓ ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และมีโอกาสที่จะขยายเพ่ิมอกี ๒ 
ปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและสถานการณด์้านงบประมาณของมหาวิทยาลยัในอนาคต 
รายละเอียดทุนการศึกษา 

๑. ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษา (Tuition Fee) ระยะเวลา ๔ ปี 
๒. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ SGD (เริ่มที่ ๒,๐๐๐ SGD/เดือน และเปลีย่นไปเปน็ 

๒,๕๐๐ SGD/เดือน เม่ือผ่าน Ph.D. Qualifying Examination/Confirmation) ในกรณีทีน่ักศึกษามีผลการเรียนดี
เยี่ยม มหาวิทยาลัยอาจปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นเดอืนละ ๓,๐๐๐ SGD  

๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมการประชุมวิชาการ 
๔. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเ งินสมทบ 

๑๐๐ SGD/เดือน และจะยกเลิก เม่ือสอบผา่น Ph.D. Qualifying Examination /Confirmation 
 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาป ี๒๕๖๔ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD)  
สาธารณรัฐสิงคโปรไ์ด้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแดส่มเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 
กุมารีเพ่ือพระราชทานให้แก่นกัศึกษาไปศึกษาตอ่ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ทุน ในสาขาวชิาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ หรอืวิทยาศาสตร ์ 
๔ สาขา ได้แก่ 

 ๑. Engineering Product Development (EPD)  
 ๒. Engineering Systems and Design (ESD)  
 ๓. Information Systems Technology and Design (ISTD)  
 ๔. Science, Mathematics and Technology (SMT) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา Engineering, Computer, Sciences, Mathematics and Statistics 
๒.  มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย (GPA) ที่ ๓.๕ (จาก ๔.๐) หรือเกียรตินยิมอันดับ ๑ 
๓.  สำหรับผู้สมัครทีไ่ม่ได้ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ต้องมีคะแนนผลการ 
  ทดสอบคะแนน TOEFL: ไม่ต่ำกว่า ๙๐ (internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕  
๔.  จดหมาย Recommendation จากผู้ทีรู่้จกัผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน ๒ คน   

  ในการดำเนินการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิ ออกประกาศรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรบัทนุดงักล่าว 
ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลอืกนกัศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทนุ 
การศึกษาฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทุนจากมหาวิทยาลัยขึ้น ดำเนินการคัดเลอืกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบือ้งตน้ 
ภายใน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนำความขึ้นกราบบงัคมทูลสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุารี ทรงมีพระราชวินจิฉยัในขัน้ตอนสดุท้าย 
 

 


