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วาระที่ ๓.๘.๔

การคัดเลอืกนักศกึษาเพื่อรับทนุการศกึษาพระราชทาน
ไปศกึษา ณ มหาวทิยาลัยซงุกนุกวาน 

(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหล ี

(ประจ าปี ๒๕๖๔)               

รายงานเมื่อ

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

• ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)

• ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลัยซงุกนุกวาน

• กระทรวงการตา่งประเทศ

• คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล

• จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

• สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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SKKU President
Jun Young Kim

1. มหาวทิยาลยัซุงกนุกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรฐัเกาหล ี

เม.ย.
2556

▪ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมาร ีเสด็จเยอืน SKKU
เมือ่ 18 เมษายน 2556

▪ มพีระราชกระแสให ้ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบรหิารศูนยน์าโนเทค สวทช.ด าเนนิการ
ขยายความร่วมมอืดา้นนาโนเทคโนโลยรีะหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลตี่อไป

2556

▪ 27 พฤษภาคม 2556 ผูบ้รหิาร SKKU โดย Prof. Ji-Beom Yoo (Dean, College of Engineering 
and Deputy Director of SAINT) เยีย่มชม นาโนเทค สวทช. ครัง้แรก

▪ 28 สงิหาคม 2556 คณะผูแ้ทนจากมูลนิธฯิ และนาโนเทค สวทช. น าโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
เยีย่มชม SKKU และพบ Dr. Hyunsoo Kim (Executive Vice President) และทมีบรหิาร SKKU

2557

▪ 15-16 มกราคม 2557 นาโนเทค สวทช. เป็นเจา้ภาพจัดงานประชุม “Thailand-SKKU Nanotechnology Workshop” ณ อุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

▪ 4 กรกฎาคม 2557 ทมีนาโนเทค สวทช. น าโดย ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล (อดตีผูอ้ านวยการศูนยน์าโนเทค) เยีย่มชมคณะบรหิาร SKKU น าโดย 
Prof. Ji-Beom Yoo, Prof. Sungjoo Lee (Head, Department of Nanotechnology) และ Ms. Hee Kyoung Kim (Manager, Office of 
College of Engineering) เพ ือ่ตดิตามความคบืหนา้การขยายความร่วมมอืดา้นนาโนเทคโนโลยขีองทัง้สองประเทศ 

▪ 27 สงิหาคม 2557 SKKU โดย Sungkyunkwan Advanced Institute of Nano-Technology (SAINT) มหีนังสอืทูลเกลา้ฯ ถวายทุนการศกึษา

แก่นักศกึษาปรญิญาเอกและหลงัปรญิญาเอก (อย่างละ 5 ทุน) รวม 10 ทุน ไปศกึษา/ท าวจิัยดา้นนาโนเทคโนโลยใีน 3 สาขาหลัก ไดแ้ก่ 
Graphene, Supercapacitor และ 3-dimensional printing technologies

2562
▪ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผูแ้ทนจากมูลนิธฯิ และนาโนเทค สวทช. น าโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ หารอืกับผูบ้รหิาร SAINT/SKKU 

ในการประชุม NANOTEC-SAINT Joint Workshop ณ SKKU สาธารณรัฐเกาหล ี
▪ นักศกึษาไทยระดับปรญิญาเอกและนักวจิยัหลังปรญิญาเอก รวม 7 คนน าเสนองานวจิัยในงาน NANOTEC-SAINT Joint Workshop 

2564

▪ ดร. ชลาธร จันทรทั์ด นักวจิัยนาโนเทค สวทช. สมัครทุนแลกเปล ีย่นนักวจิยัระยะสัน้ภายใตโ้ครงการความร่วมมอืกับต่างประเทศ ไทย - เกาหล ี
(NRCT - NRF) ประจ าปี 2564 ในหัวขอ้ “การพัฒนาวัสดโุครงสรา้งระดบันาโนจากชวีมวลเพือ่ใชใ้นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Nanostructured 
materials from Biomass for Energy Storage Devices)” ร่วมกับ Prof. Young Kwan Lee, SKKU

▪ 20 พฤษภาคม 2564 นาโนเทค สวทช. เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมความร่วมมอืไทย-สาธารณรัฐเกาหล ีครัง้ที ่1 (The 1st Collaborative 
Meeting between Thailand and Korea) ผ่านระบบออนไลน ์

การจัดอันดับ U.S. News & World

Report's Rankings 2022 จาก 
1,750 สถาบัน ใน 90 ประเทศ 

พบว่า SKKU อยูใ่น

• อันดับ 230 ของมหาวิทยาลัย
ระดับโลกทีด่ทีีส่ดุ

• อันดับ 32 ของมหาวิทยาลัย
ชัน้น าระดับโลกในเอเชยี

Timeline ความรว่มมอืนาโนเทคโนโลย ี นาโนเทค/สวทช. และ SAINT/SKKU 
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วนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 นาโนเทค สวทช. และ

SAINT/SKKU จดัประชุมความรว่มมอืไทย-สาธารณรฐั
เกาหล ีคร ัง้ที่ 1 ผา่นระบบออนไลน์ วัตถปุระสงค์ ดังนี้ 

1) สานตอ่ความร่วมมือดา้นนาโนเทคโนโลยรีะหว่าง

ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหล ี ภายใตโ้ครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

2) กระชับความสัมพันธ์อันดรีะหว่างศษิยเ์กา่ SKKU 
ผูท้ีเ่คยไดรั้บทนุนักวิจัยหลังปริญญาเอก และอาจารย์

ทีป่รึกษาจาก SKKU

3) สง่เสริมความร่วมมือดา้นการวิจัย และเพิม่โอกาสการ
สมัครทนุวิจัยร่วมกัน

หารือแนวทางการสง่เสริมความร่วมมือผา่นกลไกสนับสนุน ดังนี้

1) ทนุการศกึษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. scholarship)

2) ทนุวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral scholarship)

3) ความร่วมมือวิจัยและพัฒนา (Research collaboration)

4) การประชมุวิชาการประจ าปี (Annual Workshop)

2.1 การประชุมผูบ้รหิารระดบัสงู Executive Meeting

▪ หัวขอ้บรรยาย 15 เรื่อง เนน้ 4 สาขาวิจัยทีส่นใจร่วมกันคอื 

(1) พลังงาน (2) ชวีการแพทย์ (3) Quantum Information 
และ (4) QLED (Quantum-dot Light-Emitting 

Diode)Light-Emitting Diode

▪ ผูบ้รรยาย ประกอบดว้ย SAINT/SKKU (5 คน), 

SKKU Alumni (7 คน) และ นักวิจัยจาก สจล. และ
นาโนเทค สวทช. (3 คน)

▪ ผูเ้ขา้ฟังการบรรยาย 30 คน ไดแ้ก ่ นักศกึษาปริญญาเอก

ทีก่ าลังศกึษา ณ SKKU, นักศกึษาของ SKKU Alumni, 
บคุลากรสายวิจัย นาโนเทค สวทช. 

2.2 การประชุมวชิาการ Collaborative Meeting between Thailand and Korea 

2. กจิกรรมปี 2564(1/2) : การประชุมความรว่มมอืไทย-สาธารณรฐัเกาหล ีคร ัง้ที ่1
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2. กจิกรรมปี 2564(2/2):นกัเรยีนทุนป.เอกภายใตท้ีป่รกึษารว่มไทย-เกาหลแีละแผนความรว่มมอือ ืน่

❖ ประเทศไทยเตรียมการเพือ่จัดสรรทนุรัฐบาลกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ปีละ 1 ทนุ ระดับปริญญาเอก ไปศกึษา ณ SKKU (เริ่มปี 2564)

❖ นายชินธนัย์ ป่ินมิง่ นกัศกึษาของ รศ.ดร. วินดัดา วงศว์ิรยิะพนัธ์ สจล. (เคยรบัทุน
postdoc ไปท าวิจยัที่ SKKU) ไดรั้บทนุรัฐบาลทีจ่ัดสรรใหก้ระทรวง อว. (ทนุบคุคล

ท่ัวไประดับปริญญาเอก) ประจ าปี 2564 ไปศกึษา ณ SKKU ซึง่มี Assoc. Prof. 
Young Jae Song, SAINT/SKKU เป็นอาจารย์ที่ปรกึษารว่มระหว่างการศกึษา

ปริญญาเอก โดยมีแผนเดนิทางในเดอืนพฤษภาคม 2565

รศ.ดร.วินัดดา 

วงศว์ิริยะพันธ์

นายชนิธันย ์

ป่ินมิ่ง
Assoc. Prof. 

Young Jae Song

2.3 ทุนการศกึษาระดบัปรญิญาเอก (Ph.D. scholarship) 

❖ ทัง้สองฝ่ายเห็นชอบกจิกรรม Postdoctoral fellowship โดยจะหารือเรื่องคา่ใชจ้า่ยเป็นกรณีไป

❖ ขณะนี้อยูร่ะหว่างการหารือหัวขอ้ความร่วมมือวิจัย (Research collaboration) เพือ่ด าเนินงานผา่นนักวิจัยหลังปริญญาเอก ซึง่อาจมี

ทัง้ทีนั่กวิจัยไทยไปเป็น Postdoc ที ่SKKU หรือทีนั่กวิจัย/อาจารย ์SAINT/SKKU มาเป็น Postdoc ทีน่าโนเทค สวทช.

2.4 ทุนวจิยัหลงัปรญิญาเอก (Postdoctoral scholarship) 

❖ นาโนเทค สวทช. เสนอหัวขอ้วิจัยทีม่ีความเป็นไปไดท้ีจ่ะร่วมมือกัน ไดแ้ก ่

Perovskite Solar Cells, Energy Harvesting, Nanofibers Technology, 
Nonlinear Optics in Metamaterials 

❖ ดร.ชลุกีร โชตสิวุรรณ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ก าลังหารืองานวิจัยหัวขอ้

multifunctional dopant and flexible conductive gel ร่วมกับ 
Asst. Prof. Boseok Kang อาจารย์ SAINT/SKKU

2.5สาขาความรว่มมอืการวจิยัและพฒันา (Research collaboration)

ดร.ชลุกีร
โชตสิวุรรณ

Asst. Prof. 
Boseok Kang

❖ SAINT/SKKU ยนิดเีป็นเจา้ภาพการประชมุออนไลน์ความรว่มมือไทย-สาธารณรัฐเกาหล ีครั้งที่ 2 ณ SKKU 
โดย Assoc. Prof. Euyheon Hwang ยนืยันการเป็นเจา้ภาพการประชมุครั้งที่ 2 และอยูร่ะหวา่งรอยนืยันชว่งเวลา

2.6 ประชุมวชิาการประจ าปี (Annual Workshop)
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นายภูรทิตั นาคะนเิวศน์

- จบ ป.เอก : 25 ส.ค. 2564

- สาขา Chemical Engineering 

- ท างานต าแหน่ง Research 
Associate ณ SKKU

สถาบันการศกึษา ปีทีเ่ริ่ม จ านวนผู ้ จ านวนนักศกึษา (คน) สถานะหลังส าเร็จการศกึษา (คน)

ทลูเกลา้ฯ ถวาย

ทนุการศกึษา

(พ.ศ.) ไดรั้บทนุ 

(คน)
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1. SKKU-ป.เอก 2558 10 3 4 3 1 - 2 - -

2. SKKU-นักวิจัย

หลัง ป.เอก
2558 7 7 - - - 3 4 - -

3. นกัศกึษาทีไ่ดร้บัพระราชทานทุนการศกึษา ณ มหาวทิยาลยัซุงกนุกวาน (ณ มกราคม 2565)

รายชื่อ ปีที่ได้

รบัทุน

คณะ สาขา คาดว่าส าเร็จ

การศกึษา

สถานะการศกึษา

ณ ปัจจุบนั

1. น.ส.อุรสวด ี

อมรกจิบ ารุง

2558 SKKU Advanced Institute 

of Nanotechnology 
(SAINT)

ป.โท : Nanoscience and 

Technology
ป.เอก : Energy Science 

ธ.ค. 2565 นักศกึษาปริญญาโท+เอก

ก าลังท าวิจัย อยูปี่ 6 

2. นายมนตรี 

มีสผีอ่ง

2558 SKKU Advanced Institute 

of Nanotechnology 
(SAINT)

Nanoscience and

Technology

เม.ย. 2565 นักศกึษาปริญญาโท+เอก

ก าลังท าวิจัย อยูปี่ 6 

3. นายดลุยวัชร์

ดลุยพสิทุธิ์

2559 Engineering Chemical Engineering ธ.ค. 2565 นักศกึษาปริญญาโท+เอก

ก าลังท าวิจัย อยูปี่ 5

4. นายวีระวัฒน์

โทอะรัญ

2559 SKKU Advanced Institute 

of Nanotechnology 
(SAINT)

Nanoscience and 

Technology

ก.ค. 2566 นักศกึษาปริญญาโท+เอก

ก าลังท าวิจัย อยูปี่ 5

3.1 สถตินิกัศกึษาท ีไ่ดร้บัพระราชทานทนุการศกึษา ณ SKKU 

3.2 นกัศกึษาท ีก่ าลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ณ SKKU 
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1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ เยอืนมหาวทิยาลัยซงุกุน
กวาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ระหว่างเสดจ็พระราชด าเนนิเยอืนสาธารณรัฐเกาหล ีวันที่ 16-19 เมษายน 2556 เพือ่
สังเกตและศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งมหาวทิยาลัยกับบรษัิทซัมซงุ 

2. ในปี 2557 มหาวิทยาลัยซงุกุนกวาน โดย Sungkyunkwan Advanced Institute of Nano-Technology (SAINT) 
กราบบังคมทูลเกลา้ฯ ถวายทุนการศกึษา/การวจัิยดา้นนาโนเทคโนโลย ีจ านวนปีละ 10 ทุน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 
2558 – 2561 ประกอบดว้ย (1) ทุนปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ทุนตอ่ปี และ (2) ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ไม่เกิน 5 ทุนตอ่ปี 

3. ตัง้แตปี่ 2558 – 2564 มีนักศกึษาปรญิญาเอก 10 คนจบการศกึษาแลว้ 3 คนก าลังศกึษา 4 คน และลาออก 3 คน 
นักวิจัยหลังปริญญาเอก 7 คน กลับมาแลว้ทัง้ 7 คน

4. ปี 2564 มีนักศกึษาจบการศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน ปัจจุบันท างานเป็น Research Associate ณ SKKU

5. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ไดจั้ดการประชมุความรว่มมือไทย-สาธารณรัฐเกาหล ีครั้งที่ 1 ระหว่าง นาโนเทค สวทช. 
และ SAINT/SKKU ผา่นระบบออนไลน์ ไดห้ารือแนวทางการสง่เสริมความร่วมมอืผา่นกลไกสนับสนุน ดังน้ี
1) ทุนการศกึษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. scholarship)  
2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral scholarship) 
3) ความร่วมมือการวจัิยและพัฒนา (Research collaboration) 
4) การประชมุวชิาการประจ าปี (Annual Workshop) 

6. นายชนิธันย ์ป่ินมิ่ง นักศกึษาของ รศ.ดร. วินัดดา วงศว์ิริยะพันธ ์สจล. ไดรั้บทุนรัฐบาลไทยที่จัดสรรใหก้ระทรวง อว. 
(ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี ประจ าปี 2564 ไปศกึษา ณ SKKU (ทุนบคุคลท่ัวไประดับปริญญาเอก) 
ซึง่มี Assoc. Prof. Young Jae Song, SAINT/SKKU เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมระหวา่งการศกึษาปริญญาเอก โดยมี
แผนเดนิทางในเดอืนกันยายน 2565

4.สรุป


