
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๓.๘ โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ่รับทนุการศึกษาพระราชทาน  
(ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแดส่มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานใหแ้กบุ่คคล โดยเปน็ทนุการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
และทุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดังนี้ 

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

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง สาธารณรัฐสงิคโปร์ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก ในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ ปีละ ๕ ทุน และตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ลดจำนวนเหลอืปีละ ๒ ทุน 

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

๔. มหาวิทยาลัยซงุกุนกวาน สาธารณรฐัเกาหล ีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) – พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ.๒๐๑๘) ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานาโนเทคโนโลยี ปีละ ๕ ทุน และทุนวิจัยหลงัปริญญาเอกให้แกน่ักวิจัย  
ปีละ ๕ ทุน เป็นระยะเวลา ๔ ปี 

๕. สถาบันเทคโนโลยสีโกลโกโว สหพันธรฐัรัสเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทูลเกลา้ฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ปีละ ๓ ทุน (สาขา Data Science, Energy Systems, Materials Science) 

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

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครทีมี่คุณสมบตัิเหมาะสมในเบือ้งตน้ 
โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ทูลเกล้าฯ ถวายทุน 
ผู้แทนจาก สวทช. สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เม่ือคัดเลือกแล้ว  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี ทรงคัดเลือกในขัน้ตอนสดุท้าย 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๖๕) มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทนุการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบนั 
ทั้ง ๖ แห่ง จำนวนทั้งสิ้น ๘๘ คน สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน ธนาคาร องค์กรระหว่าง
ประเทศ และมหาวิทยาลัย จำนวน ๖๐ คน อยู่ระหว่างกำลังศึกษาจำนวน ๒๒ คน และลาออกจากการเป็นนักศึกษา จำนวน ๖ คน  
ดังแสดงในตารางสถานะการศึกษาของนักศึกษาทีไ่ด้รับทนุการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ตารางสถานะการศึกษาของนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สถาบันการศึกษา ปีที่เริ่ม จำนวนผู้ จำนวนนักศกึษา (คน) สถานะหลังสำเร็จการศึกษาจากการรับทุนพระราชทานฯ 

ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษา 

(พ.ศ.) ได้รับทุน 
(คน) 
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๑. XJTU ๒๕๕๔ ๒๗ ๒๑ ๕ ๑ ๙ ๓ ๒ ๖ ๑ 

๒. NTU ๒๕๕๖ ๑๗ ๑๓ ๒ ๒ ๓ - ๙ - ๑ 

๓. UCD ๒๕๕๘ ๑๕ ๑๓ ๒ - ๗ ๓ - ๒ ๑ 

๔. SKKU-ป.เอก ๒๕๕๘ ๑๐ ๓ ๔ ๓ ๑ - ๒ - - 

   SKKU-นักวิจัย  
   หลัง ป.เอก 

๒๕๕๘  ๗ ๗ - - - ๓ ๔ - - 

๕. SKOLTECH ๒๕๖๒ ๑๐ ๓ ๗ - - - - ๑ ๒ 

๖. SUTD ๒๕๖๔ ๒ - ๒ - - - - - - 

รวม (คน) ๘๘ ๖๐ ๒๒ ๖ ๒๐ ๙ ๑๗ ๙ ๕ 
 

การดำเนินงานก่อนนกัศึกษาออกเดินทางไปศึกษา 
การนำนักศึกษาเข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา เพื่อเดินทางไปศึกษา 
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน ๙ คนดังนี้ (๑) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ จำนวน ๒ คน (๒) นักศึกษาที่ได้รับทนุการศึกษาของมหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง 
จำนวน ๒ คน (๓) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบนัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสโกลโกโว จำนวน ๓ คน และ (๔) นักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จำนวน ๒ คน 

เนื่องด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ จำนวน ๒ คน และ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จำนวน ๒ คน จำเป็นต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยให้ทันเปิดเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน  
ประเทศไทย ทำให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยมิได้เขา้เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา  

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำนกัศึกษาทีไ่ดร้บั
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และ
นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. - UCAS จำนวน ๙ คน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและ
ข้าราชการสำนกังาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการฯ จำนวนประมาณ ๒๕ คน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๔ คน เข้าเฝ้าฯ เพ่ือกราบถวายบงัคม
ลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา เม่ือวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วังสระปทุม 

รายนามนกัศึกษาเข้าเฝา้ทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
๑. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง 

๑) นางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี 
๒) นายนรินทร์ ตระการวนิช 

 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๒. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว  
๑) นายนนทนตัถ ์เพ็ชร์พิชยั 
๒) นางสาววราลักษม์ ปริวัตรพันธ ์
๓) นางสาวสุดารัตน ์เกษมสขุ 

๓. นักเรียนทุนรฐับาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตรแ์หง่ชาติจนี 
๑) นางสาวกรณ์อัฐชญา วีณุตตรานนท ์
๒) นางสาวพรรณเลขา หม่ันเพ็ชร 
๓) นางสาวภวันตร ีพรมสุวรรณ์ 
๔) นางสาวลักษิกา จิรโมไนย 

 
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 ๒๕๖๔) มีนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๑๑ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๗ คน โดยสำเร็จการศึกษาแลว้ จำนวน ๒๑ คน กำลังศึกษาอยู ่จำนวน ๕ คน 
และลาออกจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน   

สำหรับนักศึกษารุน่ที ่๑ - รุ่นที่ ๙ สำเร็จการศึกษาแล้วทัง้หมด ๒๑ คน ได้แก่ 
รุ่นที่/ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๔ ๑. นางสาวพวงพร เนาวภูต ตำแหน่ง The Procurement/Supply Chain Management Advisor  

ฝ่าย International Procurement บริษัท Chevron (Thailand) Limited 
 ๒. นายณธีร์ธง ตันติธีรวิทย์ ตำแหน่ง Programme Budget Associate ณ UNICEF Thailand 
๒ / ๒๕๕๕ ๓. นางสาวจุฑามาศ งามวัฒนา  ตำแหน่ง Investment Manager บริษทั AddVentures by SCG  
 ๔. นางสาวริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์  ตำแหน่ง Senior Legal Officer บริษัท Lesso Mall (Bangna) Limited 
 ๕. นางสาวสุกัญญา เกษตรเวทนิ  ตำแหน่ง เจ้าหนา้ทีว่ิเคราะหส์ินเชือ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
๓ / ๒๕๕๖ ๖. นางสาวสุดารัตน ์สุขเลศิ  

 
ตำแหน่ง อาจารยป์ระจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 

๗. นายธิติ มานิกบุตร  ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส บรษิัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด  
 ๘. นางสาวอัญชลี ดวงทิพย์เทวา  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ The Hong Kong Polytechnic University  

(ทุนรัฐบาลฮ่องกง) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๔ / ๒๕๕๗ ๙. นายคณัชญ์ อนุรักษ์ภราดร ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University of Michigan Ann Arbor  

สาขา Macromolecular Science and Engineering (ทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

 ๑๐. นายธนบัตร วรธนารตัน ์ ตำแหน่ง Regional Business Development Manager  
บริษัท TestPro Pte. Ltd. Singapore 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

รุ่นที่/ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๕ / ๒๕๕๘ ๑๑. นายทรงพล แต่งสี ศึกษาระดับปร ิญญาเอก ณ University of Science and Technology of China 

(ทุน ASEAN-China Young Leaders) 
๖ / ๒๕๕๙ ๑๒. นายเจษฎา กฤษณนนท์ ตำแหน่ง วิศวกร ณ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  
 ๑๓. นางสาวภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์ ตำแหน่ง วิศวกร ณ โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
๗ / ๒๕๖๐ ๑๔. นายดนุพร อักษรอนิทร์  ศึกษาระดับปริญญาเอกที ่Shanghai Jiao Tong University  

สาขา Power Engineering and Engineering Thermophysics (ทุน CSC) 
 ๑๕. นายภากร พุทธาภิรตัน์  

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

 ๑๖. นางสาวธนัชพร นันทาภวิัธน ์ ศึกษาภาษาจนี หลักสูตร ๑ ปี ณ Shaanxi Normal University  
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

๘ / ๒๕๖๑ ๑๗. นายณัฏฐ์ รังเพ็ง ตำแหน่ง QA tester บริษัท Coraline 
 ๑๘. นางสาวภัคจิรา สมบัติพิบลูพร ตำแหน่ง วิศวกร บริษัท huawei technology Co., LTD Thailand 
 ๑๙. นายพลธริษตร์ นวลใย ตำแหน่ง วิศวกร ณ Gulf Energy Development Public Company Limited 
๙ / ๒๕๖๒* ๒๐. นางสาวมนฑากานต์ สุขประกอบ ตำแหน่ง  วิศวกร ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกดั 
 ๒๑. นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์ อยู่ระหว่างหางานทำในประเทศไทย 
* หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ด้รับพระราชทนุประจำป ี๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๙) สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน (ปัจจุบันทำงาน
ภาคเอกชน จำนวน ๑ คนและนักศึกษาอีก ๑ คนอยู่ระหว่างหางานทำในประเทศไทย) อนึ่ง ด้วยสถานการณ ์COVID-19 ยังมีนักศึกษา
อีก ๑ คน รอสอบวิทยานพินธ์แบบออนไลน ์คาดว่าจะสำเรจ็การศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๔ 

ในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่นกัศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ทุน ใน ๙ สาขาวิชา ได้แก่ 
(๑ )  Mechanical Engineering (๒ )  Power Engineering and Engineering Thermophysics (๓ )  Electronic Science and 
Technology (๔) Information and Communication Engineering (๕) Control Science and Engineering (๖) Computer 
Science and Technology (๗) Materials Science and Engineering (๘) Electrical Engineering และ (๙) Management 
Science and Engineering 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
๒. กำลังศึกษาในเทอมสุดทา้ย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
๓. ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) มากกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทยีบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
๔. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน 

 รายละเอียดทุนการศึกษา 
 นักศึกษาจะได้รับทนุการศึกษาของสภาทนุการศึกษาแหง่จีน (China Scholarship Council : CSC) ดังนี้ 

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



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ไดป้ระสานงานกับหนว่ยงานที่
เก ี ่ยวข ้องคัดเล ือกนักศ ึกษาที ่ มีค ุณสมบัต ิ เหมาะสมในเบื ้องต ้น แล้วนำความขึ ้นกราบบังคมท ูล สมเด ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ทรงคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ
ทุนการศึกษา จำนวน ๒ คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง ๒ คน ได้รับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาของจีน (China Scholarship Council : 
CSC) มีรายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่ ๑๑ : 
ปี ๒๕๖๔ 

๑) นางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี 
    - ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชวีภาพการแพทย ์
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย ๓.๓๙ 
    - ศึกษาระดับปริญญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Management Science and Engineering 
๒) นายนรินทร์ ตระการวนิช 
    - ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เกรดเฉลีย่ ๓.๑๖  
    - ศึกษาระดับปริญญาโท : หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา Electronic Science and Technology 

 
๓. สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้นักศึกษาทุนฯ ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ต้องศึกษาแบบออนไลนใ์นประเทศไทย และ 

การเดินทางไปศึกษาแบบ On-Campus  ดังนี้ 
๑)  นักศึกษารุ่นที ่๙ (ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๓ คน :  

• นักศึกษาเดินทางไปมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้เดินทางกลบั
ประเทศไทยเม่ือเดอืนมกราคม ๒๕๖๓ และศึกษาแบบออนไลน ์ณ ประเทศไทย 

• นักศึกษาจำนวน ๒ คนคือ นางสาวมนฑากานต์ สุขประกอบ และนางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์ ศึกษาแบบออนไลน์ ณ 
ประเทศไทย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัจา่ยเงินทนุการศึกษาที่
เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนย้อนหลงัให้ผู้ทีจ่บการศึกษาทัง้ ๒ คน ครอบคลุมช่วงเวลาทีศึ่กษาแบบออนไลน์ในประเทศไทย 

• ขณะนี้ยังมีนักศึกษาอีก ๑ คนคือ นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย ์อยู่ระหว่างรอสอบวิทยานิพนธ์ 
๒)  นักศึกษารุ่นที ่๑๐ (ปี ๒๕๖๓) จำนวน ๓ คน : 

• ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้นักศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓ คน ยังไม่ได้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 
แต่เรียนแบบออนไลนใ์นประเทศไทยตัง้แต่เดอืนกนัยายน ๒๕๖๓  

• มีนักศึกษาอยู่ระหวา่งทำวิทยานพินธ์ จำนวน ๒ คนคือ นางสาวนำ้ริน เรืองงาม และนางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์  

• นักศึกษาอีก ๑ คนคือนายณภทัร ตรงนุกุล ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติใหล้าออกจากการเป็นนกัศึกษาทนุฯ 
มหาวิทยาลัยซอีานเจยีวทง และได้รับพระราชทานทนุการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษา ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ.) ทั้งนี้ นายณภัทรฯ ได้รับอนุมัติใหล้าออกจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเม่ือวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเข้าศึกษาหลักสูตร Master of Electrical and Computer Engineering ณ บัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริินธร ไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn International Thai-German Graduate 
School of Engineering : TGGS) มจพ. หลักสตูร ๒ ปี โดยได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรยีน แต่ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายเดือน) เป็นระยะเวลา ๔ ภาคเรยีน ตั้งแต่ภาคเรียนที ่๒/๒๕๖๔ ถึงภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๖ (ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๕ 
ถึงธันวาคม ๒๕๖๖) 

๓)  นักศึกษารุ่นที ่๑๑ (ปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ คน :  

• เรียนแบบออนไลน ์ณ ประเทศไทย ตั้งแต่เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยภาคทฤษฎีเรียนรูปแบบออนไลนท์กุวิชา 
และเรียนภาคปฏบิัติผา่นซอฟต์แวร์ simulation โดยปฏบิัติตามผ่าน video conference 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๔)  การเดินทางไปศึกษาแบบ On-Campus จำนวน ๓ คน : 

• ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มีนโยบายให้นักศึกษาต่างชาติกลับเข้าประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และเม่ือ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มนักศกึษาไทยในจนี (ที่ตั้งชื่อกลุ่มว่า #พาเด็กไทยกลับจีน) ขอความอนเุคราะห์ต่อกระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให ้นำรอ่งนักศึกษาไทย 
เดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน (Thai back to China Model) เพ่ือไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย (On-Campus) 
ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจนีได้ประกาศรายชื่อนกัศึกษาไทยทีไ่ด้รับอนญุาต
ให้เดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยมีกำหนดการเดินทางในวันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วยเครือ่งบนิ
เช่าเหมาลำจากประเทศไทย ไปยังนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องกักตัวส่วนกลาง (Centralized State 
Quarantine) รวมเป็น ๒๑ วัน ก่อนที่จะเดินทางไปยังนครซีอาน ซึ่งหากยังมีความเสี่ยงระดับกลาง - ระดับสูง จะต้อง
กักตัวส่วนกลางที่นครซอีานอีก ๑๔ วัน หากมีความเสี่ยงระดับต่ำไม่จำเป็นต้องกกัตัวทีน่ครซีอาน  

• จากข้างต้น มีนักศึกษาทนุฯ มหาวิทยาลัยซีอานเจยีวทง จำนวน ๓ คนคือ (๑) นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์  
(๒) นางสาวน้ำริน เรืองงาม และ (๓) นางสาวชนศิา ศศิวงศ์ภักดี ได้รับอนญุาตจากรัฐบาลกลางสาธารณรฐัประชาชนจนี  
ให้เดินทางเข้าประเทศไปศึกษาแบบ On-Campus ณ มหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง นักศึกษาทั้ง ๓ คนได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย และ Ms.Jin Feifei อาจารย์ทีป่รึกษา International Student Education and Management Office 
ของ School of International Educational (SIE) มหาวิทยาลัยซอีานเจยีวทงแจง้ว่า นักศกึษาจะได้รับทุนการศึกษา
จากสภาทุนการศึกษาจนี (CSC) ในส่วนค่าใช้จา่ยรายเดือนตั้งแต่เดือนทีเ่ดินทางมาถงึสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่จะยัง
ไม่มีการจ่ายเงินยอ้นหลังใหค้รอบคลุมตั้งแต่วันที่นกัศึกษาเริ่มศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๕ 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ทุน  
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือการจดัการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ใน  ๙ สาขาเช่นเดยีวกบั
ป ี ๒๕๖๔ โดยท ุนดังกล่าวเป ็นทุนการศึกษาจากสภาท ุนการศึกษาของจีน  (China Scholarship Council : CSC) ท ั ้งน ี้  หาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถไปเรียน on-site นักศึกษาสามารถขอเลือ่นระยะเวลาการเข้าเรยีน (Extension of 
Enrolment) ได้ โดยสามารถดำเนินการได้เพียงคนละ ๑ ครั้ง ระยะเวลาที่สามารถเลื่อนระยะเวลาการเข้าเรียนได้สูงสุด ๑ ปี  
(ตลอดหลักสูตร) 

ในการดำเนินงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิ ออกประกาศรบัสมัครคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทุนดงักลา่วระหวา่ง
วันที่ ๑๘ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มูลนธิิฯ จะแตง่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรบัทุนจากมหาวิทยาลัยขึ้น ประกอบดว้ย 
ผ ู ้แทนจากสำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผ ู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการคัดเล ือกผู ้มคีณุสมบัติเหมาะสมในเบื ้องตน้ ในวันที่  
๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนำความขึน้กราบบงัคมทลูสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ทรงมีพระราชวินิจฉยัในขั้นตอนสดุทา้ย ดังเช่นปทีี่ผา่นๆ มาต่อไป  
๕. แผนงบประมาณปี ๒๕๖๕ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นกัศึกษาฯ (เดือนละ ๑๐,๗๐๐ บาท) จำนวน ๒ รุ่น, ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

(กรณีต้องเรียนในประเทศไทย) 
๕๗๗,๘๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นายณภทัร ตรงนกุุล ศึกษา ณ มจพ. (เดือนละ ๑๐,๗๐๐ บาท, ๑๒ เดือน) ๑๒๘,๔๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป XJTU (ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่ากกัตัว ฯลฯ (๓ คน, คนละ ๑๔๓,๐๐๐ บาท) ๔๒๙,๐๐๐ 
๔. ค่าตั๋วเครื่องบินของนักศกึษาที่จบในปี ๒๕๖๕ เดินทางกลบัไทย (๒ คน, คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๑,๑๖๕,๒๐๐ 
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๖.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานและงบประมาณป ี๒๕๖๕ 

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

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีของมหาวิทยาลัยซอีานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑) คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      เป็น  ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ  เป็น  ที่ปรึกษา 
๓) นายทวีศักดิ์  กออนันตกลู      เป็น  ที่ปรึกษา 

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๔) นายไพรัช  ธัชยพงษ์        เป็น  ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ  

๕) นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล      เป็น  กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และรองผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    เป็น  กรรมการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

๗) ผู้อำนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร     เป็น  กรรมการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

๘) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      เป็น  กรรมการ 
๙) นายชิต เหล่าวัฒนา       เป็น  กรรมการ 
๑๐) นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์      เป็น  กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
๑๑) นางสาววรรณี ฉินศิริกุล       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  
๑๒) นายศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร      เป็น  กรรมการ 

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ สวทช.   
๑๓) นางสาววิสา แซ่เตีย       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการฝา่ยนักเรียนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. 
๑๔) เจ้าหน้าทีส่ำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ   เป็น  กรรมการและเลขานกุาร         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี สวทช. 
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๓.๘.๒ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง 
 (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรฐัสิงคโปร์ (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้
ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทาน
ให้แก่นักศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๕ ทุนต่อปี และตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ลดจำนวนทุนการศึกษาเหลือ จำนวน ๒ ทุนต่อปี 
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (โดยมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาที่ให้ทุนในแต่ละปี) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน   
(ปี ๒๕๖๔) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๑๓ คน  
อยู่ระหว่างศึกษา จำนวน ๒ คน และอื่นๆ (อาทิ จบปรญิญาโท, ลาออกจากการเปน็นกัศึกษา) จำนวน ๒ คน 

สำหรับนักศึกษารุน่ที ่๑ - รุ่นที่ ๔ สำเร็จการศึกษาแล้วทัง้หมด ๑๓ คน ได้แก่ 
รุ่นที่/ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๖ ๑) นางสาวรติมา สุนทรนนท ์ ตำแหน่ง Research Engineer ณ Queen Mary University of London 

 ๒) นางสาวภาสพร กาญจนศรี ตำแหน่ง ผู้อํานวยการ ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพรผ่ลงานวิจยั สํานกับริหารวิจัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ๓) นายพุฒิไชย เลิศกุลทานนท์ ตำแหน่ง Robotics System Engineer บริษัท Mujin ณ ประเทศญ่ีปุน่ 
๒ / ๒๕๕๗ ๔) นายศุภณัฐ อภิญญาณ ตำแหน่ง Postdoctoral Researcher ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ University of 

Arkansas ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 ๕) นายประยุกต์ เจตสกิทัต ตำแหน่ง Research Fellow ณ Rehabilitation Research Institute of Singapore   
 ๖) นายชยากร เพ็ชรฉคุป  ตำแหน่ง Research Fellow ณ Nanyang Technological University 

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

 ๘) นางสาวสนธิกาญจน ์สิทธิสังข ์ ตำแหน่ง นักวิจัย โครงการ C2F Postdoctoral Fellowship Grantees  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๓ / ๒๕๕๘ ๙) นายนิธิพล แสงไชยราช อยู่ระหว่างหางาน 
 ๑๐) นางสาวจีรนนัท ์บุญเรืองกัณฑ์ ตำแหน่ง Bio-engineer  บริษัท Agency for Science, Technology and 

Research (A*STAR)  ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 ๑๑) นายครองธรรม แสนแก้วทอง ตำแหน่ง Research fellow ที่ Kyoto University ณ ประเทศญ่ีปุน่ 
 ๑๒) นางสาวดลพร อโนภาส ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควชิาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

๔ / ๒๕๕๙ ๑๓) นางสาวพสชนัน คณิตธรรมนยิม ตำแหน่ง Research Fellow มหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยาง สาธารณรัฐสงิคโปร ์

๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๔ 
ในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรฐัสิงคโปร์ ทูลเกลา้ฯ 

ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานให้แก่
นักศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทุน ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๗ สาขา ได้แก่ (๑) Mechanical & Aerospace 
Engineering (๒) Materials Science & Engineering (๓) Biomechanics (๔) Human Factors (๕) Rehabilitation Engineering 
(๖) Artificial Intelligence & Machine Learning และ (๗) Robotics 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐/๔.๐๐ หรือร้อยละ ๘๕ หรือเกียรตินยิมอนัดับ ๑ 
๓. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ : TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน (paper-based) / ๒๕๐ คะแนน  

(computer-based) / ๑๐๐ คะแนน (internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน 
๔. มีผลสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า ๓๑๙/๓.๕ 

 รายละเอียดทุนการศึกษา 
๑. มหาวิทยาลัยยกเวน้ค่าลงทะเบียนการศึกษา (Tuition Fee) ระยะเวลา ๔ ปี 
๒. มหาวิทยาลัยสนับสนนุค่าใช้จา่ยเดือนละ ๒,๐๐๐ SGD, เพ่ิมเป็นเดือนละ ๒,๕๐๐ SGD เม่ือสอบผา่น  

Ph.D. Qualifying Exam (QE) และตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สาธารณรฐัสิงคโปรก์ำหนดให้มหาวิทยาลัย 
ปรับเพ่ิมเงินสนบัสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศกึษาปริญญาเอก เป็นเดือนละ ๒,๒๐๐ SGD, และ 
เพ่ิมเป็นเดือนละ ๒,๗๐๐ SGD เม่ือสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE) 

 
สวทช. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกนกัศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาฯ และดำเนนิการคัดเลอืกผูมี้คุณสมบตัิ

เหมาะสม แล้วนำความขึน้กราบบงัคมทูลสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมี
พระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสดุท้าย โดยมูลนธิิฯ ออกประกาศรบัสมัคร ระหว่างวันที ่๘ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วพบว่า  
ไม่มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวนีใ้นป ี๒๕๖๔ 
 
๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๕ 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ทูลเกล้าฯ ถวายทนุการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทนุ 
สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์๗ สาขาเชน่เดียวกบัป ี๒๕๖๔  
 ในการดำเนินการ มูลนิธิฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ พ่ือรับทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม - ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน 
ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง แล้วดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในเบื้องต้นภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หลังจากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระราชวินจิฉัยในขั้นตอนสุดทา้ย ดังเช่นปทีี่ผา่นๆ มาต่อไป  
 
๕.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานปี ๒๕๖๕ 

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

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพือ่รับพระราชทานทนุการศึกษาจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง 

๑) คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      เป็น  ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ  เป็น  ที่ปรึกษา 
๓) นายทวีศักดิ์  กออนันตกลู      เป็น  ที่ปรึกษา 

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๔) นายไพรัช  ธัชยพงษ์        เป็น  ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ  

๕) นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล      เป็น  กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และรองผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

๖) Mr. Ang Wei Tech        เป็น  กรรมการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง 

๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    เป็น  กรรมการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

๘) ผู้อำนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร     เป็น  กรรมการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

๙) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      เป็น  กรรมการ 
๑๐) นายชิต เหล่าวัฒนา       เป็น  กรรมการ 
๑๑) นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์      เป็น  กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
๑๒) นางสาววรรณี ฉินศิริกุล       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  
๑๓) นายศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร      เป็น  กรรมการ 

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ สวทช.   
๑๔) นายอดิสร เตือนตรานนท์      เป็น  กรรมการ 

ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๑๕) นางสาววิสา แซ่เตีย       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการฝา่ยนักเรียนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. 
๑๖) เจ้าหน้าทีส่ำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ   เป็น  กรรมการและเลขานกุาร         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี สวทช. 
 
๓.๘.๓ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

(University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ) 
๑. ความเป็นมา 
 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่บุคคล 
ไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๒ ทุนต่อปี เป็นทุนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์  
สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆทางคลินกิ และบริหารธุรกิจ (ในแต่ละปี  อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สาขา โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งมาให้ทราบก่อน) มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ระยะเวลา ๑ ปี (ตามหลักสูตร
ปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
รับผิดชอบค่าทีพั่ก และค่าใช้จา่ยในชวีิตประจำวัน 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๗ รุ่น รวมทัง้สิ้น ๑๕ คน โดย
สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๑๓ คน และกำลงัศึกษาอยู ่จำนวน ๒ คน  

สำหรับนกัศึกษารุน่ที่ ๑ – รุ่นที ่๖ สำเร็จการศึกษาแลว้ทัง้หมด จำนวน ๑๓ คน ได้แก่ 
รุ่นที่/ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑/๒๕๕๘ ๑. นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย ์ ตำแหน่ง Quality Compliance and HACCP manager บริษัท ดูเม็กซ์ จำกดั 

 ๒. นางสาวกมลพรรณ ชุมพล ศึกษาระดับปรญิญาเอก โดยได้รับคัดเลือกเข้าเปน็นักศึกษาทุนปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเคมีเฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมการส่งผ่านพลังงานในระดับนาโน  
ณ Trinity College Dublin (TCD), The University of Dublin 

๒/๒๕๕๙ ๓. นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ์ ตำแหน่ง Operations Asia Team บริษทั Nikkei Financial Times Learning 
 ๔. นางสาวฉัตรฐยาน์ ทิพยส์กุลเดช ตำแหน่ง เจา้หน้าที่ IT บรษิัท ไทยลสัเตอร์ โปรดักส ์จำกัด 

๓/๒๕๖๐ ๕. นางสาวอรพินท ์อานนทธ์นทรัพย ์ ตำแหน่ง Data Analyst บรษิัท ExxonMobil ณ ประเทศไทย 
 ๖. นางสาวรุจิดา ศรีแหลมทอง ตำแหน่ง Business Analyst บริษัท กลุ่มเซน็ทรลั จำกดั (Central Group) 

๔/๒๕๖๑ ๗. นางสาวณัฐณิชา  บุญญนันท์ ตำแหน่ง Social care worker ณ RehabCare, COPE Galway  
(องค์กรการกุศล) ณ ประเทศ ไอร์แลนด์ 

 ๘. นายณัฐกรณ์ เตียวเจริญ ศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขา Animal Ecology  
ณ Uppsala University ประเทศสวีเดน 

๕/๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที ่๑ 

๙. นางสาวอรรัตน ์เชาว์กลุจรสัศิร ิ รับราชการ ที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ ์กรมสขุภาพจติ  
กระทรวงสาธารณสุข 

๕/๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที ่๒ 

๑๐. นางสาวปุญญิศา แสงปรชีารตัน ์ ตำแหน่ง Community Operations Analyst (Onsite Facebook)  
ณ บริษัท CPL Solutions Ltd สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 ๑๑. นายกิตติคุณ วงศ์ทองทิว รับราชการ ผู้พิพากษาศาลจงัหวัดนครพนม 
๖/๒๕๖๓ ๑๒. นายศุภกฤต เลิศอัชฌาสัย ตำแหน่ง Consultant ณ บรษิัท DuPont Sustainable Solutions 

 ๑๓. นางสาวสินีนาฏ อยู่เกตุ อยู่ระหว่างหางานทำ 

๒. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานป ี๒๕๖๔ 
ในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแ์ลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือพระราชทานใหแ้ก่นกัศึกษาไป
ศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ใน ๓ สาขา ได้แก่ (๑) College of Engineering and Architecture (๒) College of Health 
and Agricultural Sciences และ (๓) College of Science 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๑) กำลังศึกษาภาคการศึกษาสดุท้าย หรือสำเร็จปรญิญาตรใีนสาขาที่เกี่ยวขอ้ง  
๒) ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือรอ้ยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี ้ 
๓) ผลการสอบภาษาอังกฤษ 

- TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน โดยมีคะแนน writing ไม่ต่ำกว่า ๔๗๕ คะแนน หรือ  
- TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน โดยมีคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า ๒๐ คะแนน หรอื  
- IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน โดยคะแนนในแต่ละ band ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือ 
- Duolingo English Test (DET) ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ โดยคะแนนแตล่ะส่วนไม่ต่ำกวา่ ๑๐๐ คะแนน 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 รายละเอียดทุนการศึกษา 
๑) ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษา (Tuition Fee) ระยะเวลา ๑ ปี 
๒) ได้รับพระราชทานค่าใชจ้่ายประจำเดือน เดือนละ ๑,๔๐๐ ยูโร และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอรบั 

การตรวจลงตราประเภทนักศึกษา (Student Visa) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบคุคลต่างด้าว 
สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลอืกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทนุการศึกษาฯ ได้ประสานงานกับหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องคัดเลือกนกัศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบือ้งต้น แล้วนำความขึ้นกราบบงัคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจิฉยัในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ทรงคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทนุการศึกษา 
จำนวน ๒ คน ดังนี้ 

รุ่นที่ ๗ : 
ปี ๒๕๖๔ 

๑. นางสาวกัญญารัตน ์เรืองบุญ 
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑) 
- ศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Chemistry 
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เปิดเรียนกันยายน ๒๕๖๔) 

 ๒. นางสาวณฐพร เดชดี 
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสถิติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- เกรดเฉลี่ย ๓.๖๙ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑) 
- ปัจจุบันทำงาน Senior Business Intelligence Developer บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด  
- ศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Data and Computational Science 
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เปิดเรียนกันยายน ๒๕๖๔) 

 
๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๕ 
 สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน
(หลักสูตร ๑ ปี) ใน ๒ สาขาได้แก่  (๑) College of Engineering and Architecture และ (๒) College of Science ซึ่งมหาวิทยาลยั
สนับสนุนค่าเล่าเรยีน (tuition fee) และกองราชเลขานกุารส่วนพระองค์ฯ สนบัสนนุค่าใช้จา่ยอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จา่ยประจำเดือน  
 มูลนิธิฯ ออกประกาศรับสมัครระหว่างวันที ่๒๐ มกราคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืก
นักศึกษาเพ่ือรับทนุจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนกังาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลนิ ดำเนนิการคัดเลอืกผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมในเบื้องต้นภายในวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนำความขึน้
กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอน
สุดท้าย ดังเช่นปีทีผ่่าน ๆ  มาต่อไป 
 
๕. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม  
     เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานปี ๒๕๖๕ 

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

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      เป็น  ที่ปรึกษา 
๒. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ  เป็น  ที่ปรึกษา 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
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๓. นายทวีศักดิ์  กออนันตกลู      เป็น  ที่ปรึกษา 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๔. นายไพรัช  ธัชยพงษ์        เป็น  ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๕. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล      เป็น  กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และรองผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

๖. ผู้แทนมหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน (University College Dublin)  เป็น  กรรมการ 
๗. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์      เป็น  กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล  
๘. นายโกศัลย์ คูสำราญ       เป็น  กรรมการ 
๙. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ      เป็น  กรรมการ 
๑๐. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.  
๑๑. นายวรรณพ วิเศษสงวน       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยพั์นธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๑๒. นางสาววิสา แซ่เตีย       เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการฝา่ยนักเรียนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. 
๑๓. ผู้ประสานงาน สำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ   เป็น  กรรมการและเลขานกุาร         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี สวทช. 
 
 
๓.๘.๔ ความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับมหาวทิยาลัยซงุกนุกวานแหง่สาธารณรัฐเกาหลี (Sungkyunkwan University : SKKU) 
 (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 
๑. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยอืน
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือทรง
สังเกตการณ์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทั้งนี้เพราะความร่วมมือนี้อาจนำไปใช้ในโครงการของ  
กลุ่มบริษัท ปตท. ของประเทศไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินอาคารพลงังานวิทยาศาสตร์ 
ทอดพระเนตรห้องปฏิบตัิการ Transmission Electron Microscope และห้องปฏิบตัิการกราฟีน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสรบัสัง่ให้ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ  สวทช. ดำเนินการขยายความร่วมมือ
ด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
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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 สาขาในป ีพ.ศ. 
๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) Nano-Electronics (๒) Nano-Devices (๓) Nano-Materials (๔) Nano-Energy และ (๕) Nano-Biology  
 ในปี ๒๕๖๔ มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาพระราชทานระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน สำเร็จการศึกษา
แล้ว จำนวน ๓ คน อยู่ระหว่างกำลังศึกษา จำนวน ๔ คน (รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้) และลาออกจากการเป็นนกัศึกษา
จำนวน ๓ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๔ รุ่น ไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานรวมทั้งสิ้น ๗ คน และกลับมาปฏิบัติ
งานวิจัยทั้งหมดแล้ว  
 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอกที่สำเร็จการศึกษาแลว้ 
รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๕๘ นางสาวหทัยชนก พ่ึงคำ   สำเร ็จการศึกษาแล้ว 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 

 นายภูริทัต นาคะนิเวศน์ สำเร็จการศึกษาแล้ว ปัจจุบนัทำงานตำแหน่ง Research Associate  
ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอกอยูร่ะหว่างกำลงัศึกษา (* หมายเหต:ุ เนื่องจากมีการเปลีย่นหัวขอ้งานวิจยั จึงทำให้นกัศึกษาจบลา่ช้า) 
รุ่นที่ / ปี พ.ศ. ชื่อ – นามสกุล ข้อมูลการศึกษา 
๑ / ๒๕๕๘ นางสาวอุรสวดี อมรกิจบำรุง * อยู่ระหว่างศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกนุกวาน 

คณะ SKKU Advanced Institute of Nanotechnology (SAINT) 
จบปริญญาโท สาขา Nanoscience and Technology 
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา Energy Science 
คาดว่าสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

 นายมนตรี มีสีผ่อง อยู่ระหว่างศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกนุกวาน 
คณะ SKKU Advanced Institute of Nanotechnology (SAINT)  
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา Nanoscience and Technology 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

๒ / ๒๕๕๙ นายดุลยวัชร์ ดุลยพิสุทธิ ์ อยู่ระหว่างศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกนุกวาน คณะ Engineering 
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

 นายวีระวัฒน์ โทอะรัญ * อยู่ระหว่างศึกษา ณ มหาวิทยาลยัซุงกนุกวาน 
คณะ SKKU Advanced Institute of Nanotechnology (SAINT)  
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา Nanoscience and Technology 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๒. กิจกรรมความร่วมมอืเพือ่การพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลย ีปี ๒๕๖๔ 
๒.๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูง Executive Meeting 
      เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ (นาโนเทค) สวทช. และ SKKU Advanced Institute 

of Nanotechnology (SAINT) SKKU ไดจ้ัดประชุมความร่วมมือไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ 
ดังนี้ (๑) สานต่อความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหลี ภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (๒) กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า SKKU   
ผู้ที่เคยได้รับทุนนักวจิัยหลังปรญิญาเอก และอาจารยท์ี่ปรกึษาจาก SKKU และ (๓) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจยั และเพ่ิมโอกาส
การสมัครทุนวิจยัรว่มกัน 

๒.๒ การประชุมวิชาการ Collaborative Meeting between Thailand and Korea 
      เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นาโนเทค สวทช. และ SAINT SKKU ไดจ้ัดให้มีการประชุมวิชาการ Collaborative 

Meeting between Thailand and Korea ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อบรรยาย ๑๕ เรื่อง เน้น ๔ สาขาวิจัยที่สนใจ
ร ่วมก ันคือ (๑) พล ังงาน (๒) ช ีวการแพทย ์ (๓) Quantum Information และ (๔) QLED (Quantum-dot Light-Emitting 
Diode)Light-Emitting Diode โดยมีผู้บรรยาย ประกอบด้วย นักวิจัย/อาจารย์จาก SAINT SKKU จำนวน ๕ คน, SKKU Alumni 
จำนวน ๗ คน และ นักวิจัยจาก สจล. และนาโนเทค สวทช. จำนวน ๓ คน และมีผู้เข้าฟังบรรยาย จำนวน ๓๐ คน ได้แก่ นักศึกษา
ปริญญาเอกที่กำลงัศึกษา ณ SKKU, นักศึกษาทุนที่สำเรจ็การศึกษาแล้ว (SKKU Alumni), บุคลากรสายวิจยั นาโนเทค สวทช. 

จากการประชุมผูบ้รหิารระดับสูง Executive Meeting เม่ือวันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทาง  
การสร้างความร่วมมือที่สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของการประชุม ทั้งการสานต่อความรว่มมือด้านนาโนเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ 
การกระชับความร่วมมือของศิษย์เก่าและอาจารย์ทีป่รกึษาจาก SKKU และการส่งเสริมการวิจยั ผ่านกลไกการสร้างความรว่มมือ ๔ 
แนวทาง ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก, ทุนนักวิจัยหลงัปริญญาเอก ความร่วมมือวิจยัและพัฒนา จัดประชุมวิชาการประจำปี 

๓. แผนการดำเนินงานในอนาคต ต้ังแต่ปี ๒๕๖๕ 
จากการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย  นาโนเทค สวทช. และ SAINT SKKU ได้เห็นชอบร่วมกันในการ

สานต่อความร่วมมือ ใน ๔ แนวทาง ดังนี้ 
๓.๑  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. scholarship) 
      ประเทศไทยเตรยีมการเพ่ือจดัสรรทุนรัฐบาลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปีละ ๑ ทุน 

ระดับปริญญาเอก ไปศึกษา ณ SKKU โดยเริ่มปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
- นายชินธันย์ ปิ่นม่ิง นักศึกษาของ รศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ สจล. (เคยรับทุน postdoc ไปทำวิจัยที่ SKKU) โดย

นายชินธันย์ฯ ได้รับทุนรัฐบาลที่จดัสรรให้กระทรวง อว. (ทุนบุคคลทั่วไประดับปรญิญาเอก) ประจำป ี๒๕๖๔ ไปศึกษา 
ณ SKKU ซึ่งมี Assoc. Prof. Young Jae Song, SAINT SKKU เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมระหว่างการศึกษาปริญญาเอก 
โดยมีแผนเดินทางในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  

๓.๒ ทุนนักวิจัยหลงัปริญญาเอก (Postdoctoral scholarship)  
      นาโนเทค สวทช. และ SAINT SKKU เห็นชอบกิจกรรม Postdoctoral fellowship โดยจะหารือเรื่องค่าใช้จ่ายเป็น

กรณีไป และขณะนี้อยู่ระหว่างหารือหัวขอ้ความร่วมมือวิจยั (Research collaboration) เพ่ือดำเนนิงานผ่านนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
ซึ่งอาจมีทั้งที่นักวิจยัไทยไปเป็น Postdoc ที่ SKKU หรือนักวิจยั/อาจารย์ SAINT SKKU มาเปน็ Postdoc ที่นาโนเทค สวทช. 

๓.๓ ความร่วมมือวิจัยและพัฒนา (Research collaboration) 
      นาโนเทค สวทช. เสนอหัวขอ้วิจยัที่มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกนั ได้แก่ Perovskite Solar Cells, Energy 

Harvesting, Nanofibers Technology, Nonlinear Optics in Metamaterials  
      ดร.ชุลีกร โชติสุวรรณ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. กำลังหารอืงานวิจยัหวัข้อ multifunctional dopant and flexible 

conductive gel ร่วมกับ Asst. Prof. Boseok Kang อาจารย์ SAINT/SKKU 
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๓.๔ การประชุมวิชาการประจำป ี(Annual Workshop) 
      SAINT SKKU ยินดีเป็นเจ้าภาพการประชุมออนไลนค์วามรว่มมือไทย-สาธารณรฐัเกาหล ีครั้งที่ ๒ โดย Assoc. Prof. 

Euyheon Hwang ยืนยันการเปน็เจ้าภาพการประชุม ครั้งที่ ๒ และอยู่ระหว่างรอยืนยันช่วงเวลา 
 

๔. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------- 
 
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 มีหนังสอืถึงราชเลขานุการในพระองค์ฯ แสดงความประสงค์ทูลเกลา้ฯ 
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ ทุน เพ่ือพระราชทานให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันฯ โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) มีนักศึกษาได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน ๓ คน และอยู่ระหว่างการศึกษา
จำนวน ๗ คน 

นักศึกษารุ่นที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำเรจ็การศึกษาแล้ว จำนวน ๓ คน ดังนี้ 
รุ่นที่/ปี พ.ศ. ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 
๑ / ๒๕๖๒ ๑. นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ 

(SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร ์(ทุนพระราชทาน) 
 ๒. นางสาวพรสรวง วิวัฒนากลุ เตรียมตัวสมัครคัดเลอืกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาระดับปรญิญาเอก ในต่างประเทศ 
 ๓. นายพรภวิษย ์กาพย์เกิด เตรียมตัวสมัครคัดเลอืกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาระดับปรญิญาเอก ในต่างประเทศ 

 
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๔ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถาบันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสโกลโกโวทูลเกลา้ฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน ในสาขาต่างๆ ได้แก่ (๑) Energy Systems (๒) Materials Science และ (๓) Data Science  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) กำลังศึกษาชั้นปสีุดทา้ยของหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี หรือ สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามที่กำหนด 
๓) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทยีบได้ไม่ต่ำกวา่นี ้
๔) ผลสอบภาษาอังกฤษ :  

- TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คะแนน  
- IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน 
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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 

 สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลอืกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทนุการศึกษาฯ ได้ประสานงานกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องคัดเลือกนกัศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบือ้งต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทลูสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจิฉยัในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ทรงคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทนุการศึกษา 
จำนวน ๓ คน ดังนี้ 

  

๓. การเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ 
เม่ือต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวเปิดการเรียน  

การสอนแบบ on-campus และเปิดสอนแบบ on-line ในบางสาขาวิชาเท่านั้น และเนือ่งด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ รัฐบาลสหพันธรฐั
รัสเซียมีข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับพลเมืองบางประเทศ ทำให้นักศึกษาทุนฯ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา ณ สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวได้ ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐรัสเซียอนุญาตให้
นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาเรียนแบบ on-campus ได้ โดยสถาบันฯ จะสามารถดำเนินการขออนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทยอย
เดินทางมาศึกษา ณ สถาบันฯ ได้ในช่วงเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๔  

 
 

รุ่นที่ ๓ : 
ปี ๒๕๖๔ 

๑. นายนนทนตัถ ์เพ็ชร์พิชยั (พักเรียน ๑ ปี) 
- ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล (นานาชาติ) 
- เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑)  
- ศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Science in Materials Science and Technology of Materials 
- พักเรียน ๑ ปี เพราะไม่ประสงค์จะเขา้เรียนกลางปี จะเขา้ศึกษาตัง้แต่ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กันยายน ๒๕๖๕) 

 ๒. นางสาววราลักษม์ ปริวัตรพันธ ์(เรียน on-site) 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถติิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เกรดเฉลี่ย ๓.๖๔ (เกียรตินยิมอนัดับ ๑) 
- ปัจจุบัน ทำงานตำแหน่งคร ูณ โรงเรียนพรศิริกลุ จังหวัดตรัง 
- ศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Science in Mathematics and Computer Science (Data Science) 
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (เข้าศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕) 

 ๓. นางสาวสุดารัตน ์เกษมสขุ (เรียน on-site) 
     - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตรป์ระยุกต์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
     - เกรดเฉลี่ย ๓.๒๖ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
     - ปัจจุบัน ทำงาน Business Analyst ธนาคารเกยีรตนิาคินภทัร 
     - ศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Science in Mathematics and Computer Science (Data Science) 
     - ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (เข้าศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

นักศึกษาทุนฯ ของสถาบนัฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๗ คน รายละเอียดดังนี ้
การเข้าศึกษา ณ สถาบันฯ จำนวน นักศึกษา 

เรียน on-site ในปี ๒๕๖๔ 
(ออกเดินทางไปสหพันธรฐัรัสเซีย 
เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 

๕ คน • รุ่นที่ ๒ (ปีที่ ๒) จำนวน ๓ คน : 
นางสาวจิราพัชร คงทอง, นางสาวญาฑิภา ชาลีณฐัวุธ, นายณัชวัตร ไฝจู 

• รุ่นที่ ๓ (ปีที่ ๑) จำนวน ๒ คน : 
นางสาววราลักษม์ ปริวัตรพันธ,์ นางสาววราลักษม์ ปริวัตรพันธ์ 

เลื่อนเข้าศึกษา on-site ในปี ๒๕๖๕ ๒ คน • รุ่นที่ ๒ (ปีที่ ๒) จำนวน ๑ คน :  
นางสาวสุภารตัน์ ศรีฟ้า ประสงค์ขอพักเรยีนเพ่ือทำงาน ๑ ปี (ปี ๒๕๖๔)  
แล้วกลับมาเข้าเรยีนปี ๒๕๖๕ เนื่องจากเรียนปี ๑ มาแล้ว จึงจะกลบัไป 
เรียนเฉพาะป ี๒ เท่านั้น ดังนั้น จึงจะจบพร้อมนกัศึกษารุน่ที ่๓  

• รุ่นที่ ๓ (ปีที่ ๑) จำนวน ๑ คน :  
นายนนทนตัถ ์เพ็ชร์พิชยั ขอพักเรียน ๑ ปี เพราะไม่ประสงค์จะเขา้เรยีนกลางปี
แตต่้องการเข้าศึกษาตัง้แต่ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กันยายน ๒๕๖๕)  

 
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทานปี ๒๕๖๕ 

สำหรับปี ๒๕๖๕ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโวทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน ใน ๓ สาขาเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๔ 

มูลนิธิฯ ออกประกาศรับสมัครระหว่างวันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืก
นักศึกษาเพ่ือรับทุนจากสถาบนัฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนกังาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิหมาะสมในเบื้องต้นภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราช
วินิจฉัยในขั้นตอนสุดทา้ย ดังเช่นปทีี่ผา่น ๆ  มาต่อไป 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าตั๋วเครื่องบินของนักศกึษาที่จบในปี ๒๕๖๕ เดินทางกลบัไทย (๒ คน, คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ 
 
๕. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานและแผนงบประมาณป ี๒๕๖๕ 
--------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนกัศึกษาเพือ่รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว  

(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซยี 
๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ      เป็น  ที่ปรึกษา 
๒. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ  เป็น  ที่ปรึกษา 
๓. นายทวีศักดิ์  กออนันตกลู      เป็น  ที่ปรึกษา 

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๔. นายไพรัช  ธัชยพงษ์       เป็น  ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ  

๕. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล      เป็น  กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และรองผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

๖. ผู้แทนสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว   เป็น  กรรมการ 
๗. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ     เป็น  กรรมการ 
๘. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน   เป็น  กรรมการ 
๙. นายจำรัส ลิ้มตระกูล       เป็น  กรรมการ 
๑๐. อธิการบดีสถาบนัวทิยสิริเมธี 
๑๑. นายธนิต ผิวนิ่ม       เป็น  กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกำเนิดวิทย ์
๑๒. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์     เป็น  กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
๑๓. นายธวัชชัย อ่อนจนัทร์       เป็น  กรรมการ 
๑๔. ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๕. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล      เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
๑๖. นายจุลเทพ ขจรไชยกูล      เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๑๗. นายศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร      เป็น  กรรมการ 

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ สวทช.   
๑๘. นางสาววิสา แซ่เตยี      เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการฝา่ยนักเรียนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. 
๑๙. เจ้าหน้าทีส่ำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ   เป็น  กรรมการและเลขานกุาร         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี สวทช. 
 
 
๓.๘.๖ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทนุการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
         การออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD)  
         สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
๑. ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหง่สิงคโปร ์(Singapore University of Technology and Design : 
SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาทีเ่กี่ยวกับ Industry 4.0 (ครอบคลมุ
สาขาการศึกษาที่ค่อนข้างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง Data Science, Artificial Intelligence,  Robotics,  Additive Manufacturing) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

จำนวน ๓ ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และมีโอกาสที่จะขยายเพ่ิมอีก ๒ ปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและ
สถานการณ์ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลยัในอนาคต ปัจจบุัน (ปี ๒๕๖๔) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน ๑ 
รุ่น จำนวน ๒ คน โดยนักศึกษาทั้งสองเริ่มศึกษาเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
๒. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานป ี๒๕๖๔ 
 ในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร ์(Singapore University of Technology and Design 
: SUTD) ไดทู้ลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารเีพ่ือ
พระราชทานให้แก่บคุคลไปศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ทุน ใน ๔ สาขาคือ (๑) Engineering Product Development (EPD) 
(๒) Engineering Systems and Design (ESD) (๓) Information Systems Technology and Design (ISTD) และ (๔) Science, 
Mathematics and Technology (SMT) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Engineering, Computer, Sciences, Mathematics and Statistics หรือ

สาขาที่เกี่ยวขอ้ง 
๒) ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือผลการเรียนอยู่ในกลุ่มทีมี่คะแนนสูงสดุ ๕% (Top 5%) ของ 

ชั้นเรียนเดยีวกัน หรือได้เกียรตินยิมอันดับหนึง่  
๓) สำหรับผู้สมัครทีไ่ม่ได้ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติทีใ่ช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ต้องมีคะแนน TOEFL 

(internet-based) ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน 
รายละเอียดทุนการศึกษา  
๑) ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบยีนการศึกษา (Tuition fees) ระยะเวลา ๔ ปี 
๒) มหาวิทยาลัยสนับสนนุค่าใช้จา่ยรายเดือนของนักศึกษาปรญิญาเอก อัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ SGD และเพ่ิมเป็นเดอืนละ 

๒,๗๐๐ SGD เม่ือสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE) ในกรณีที่นกัศกึษามีผลการเรียนดีเยี่ยม มหาวิทยาลยัอาจ
ปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นเดือนละ ๓,๐๐๐ SGD รวมถึงสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการเข้ารว่มการประชุมวิชาการ 

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลอืกนักศึกษาเพ่ือรับพระราชทานทนุการศึกษาฯ ได้ประสานงานกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องคัดเลือกนกัศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบือ้งต้น แล้วนำความขึ้นกราบบงัคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจิฉยัในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ทรงคัดเลือกนกัศึกษาเพ่ือรับทนุการศึกษา 
จำนวน ๒ คน ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ : 
ปี ๒๕๖๔ 

๑. นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา 
- ปริญญาโท สาขา Data Science จากสถาบันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรฐัรัสเซีย 
- เกรดเฉลี่ย ๔.๓๙ / ๕.๐๐  
- ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Engineering Product Development (EPD) 
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เปิดเรียนเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

 ๒. นายภูมิเทพ บุญนาค 
- ปริญญาโท สาขา Biochemical Engineering จาก University College London, England  

คะแนนที่ได้ ๗๖ / ๑๐๐ 
- ปริญญาโท สาขา Public and Private Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

เกรดเฉลี่ย ๓.๘๐ / ๔.๐๐  
- ปัจจุบันทำงาน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
- ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Engineering Systems and Design (ESD) 
- ออกเดินทางไปศึกษาเม่ือ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เปิดเรียนเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
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๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาปี ๒๕๖๕ 
สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จำนวน ๓ ทุน ใน ๔ สาขาเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๔ 
 ในการดำเนินการ มูลนิธิฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ -  
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกบคุคลเพ่ือรับทุนจากมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนกังาน 
ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหง่สิงคโปร์ แล้วดำเนินการ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบือ้งต้นภายในวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนำความขึ้นกราบบงัคมทูลสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระราชวินจิฉัยในขั้นตอนสุดทา้ย ดังเช่นปทีี่ผา่นมาตอ่ไป 
 
๕.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
    เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ี๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานปี ๒๕๖๕ 

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

รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพือ่รับพระราชทานทนุการศึกษาจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์  

(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
๑) คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     เป็น  ที่ปรึกษา 
๒) ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ เป็น  ที่ปรึกษา 
๓) นายทวีศักดิ์  กออนันตกลู     เป็น  ที่ปรึกษา 

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๔) นายไพรัช  ธัชยพงษ์       เป็น  ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ  

๕) นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     เป็น  กรรมการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และรองผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

๖) ผู้แทนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและการออกแบบแหง่สิงคโปร ์  เป็น  กรรมการ 
๗) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ     เป็น  กรรมการ 
๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เป็น  กรรมการ 
๙) นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์     เป็น  กรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
๑๐) นางสาววรรณี ฉินศิริกุล      เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.    
๑๑) นายจุลเทพ ขจรไชยกูล      เป็น  กรรมการ 

ผู้อำนวยการศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๑๒) นายศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร     เป็น  กรรมการ 
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ สวทช.   

๑๓) นางสาววิสา แซ่เตีย      เป็น  กรรมการ 
ผู้อำนวยการฝา่ยนักเรียนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. 

๑๔) เจ้าหน้าทีส่ำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำร ิ  เป็น  กรรมการและเลขานกุาร         
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี สวทช. 

 
 


