








เอกสารแนบท้าย 
รายละเอียดทุนการศึกษา 

ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จำนวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

(๑) Master of Science in Information Systems 
and Technology (Energy System) 
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที ่: 
http://msc.skoltech.ru/energy-systems 

ปริญญาโท สหพันธรัฐรัสเซีย ๓ - กำลังศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, คณิตศาสตร์, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือฟิสิกส์ 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  หรือร้อยละ ๗๕ หรือ

เทียบไดไ้ม่ต่ำกวา่นี ้
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ: TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน / TOEFL ITP 

ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน (ถ้ามี) 

(๒) Master of Science in Materials Science and 
Technology of Materials (Materials Science) 
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที ่: 
http://msc.skoltech.ru/materials-science 

- กำลังศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  หรือร้อยละ ๗๕ หรือ

เทียบไดไ้ม่ต่ำกวา่นี ้
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ: TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน / TOEFL ITP 

ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน (ถ้ามี) 
(๓) Master of Science in Mathematics and 

Computer Science (Data Science) 
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที ่: 
http://msc.skoltech.ru/data-science 

- กำลังศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  หรือร้อยละ ๗๕ หรือ

เทียบไดไ้ม่ต่ำกวา่ 
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ: TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน / TOEFL ITP 

ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ คะแนน (ถ้ามี) 
(หมายเหตุ :  หากไม่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ทางสถาบนัฯ จะจัดให้สอบ TOEFL ITP เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก โดยไม่คิดคา่ใช้จา่ย) 



Timeline for the Students Selection Process of HRH- Skoltech Scholarship 

(for Academic Year 2022) 

 

No. Action Plan Time frame 

1 Princess Foundation announces the call for application for the 

HRH- Skoltech scholarship.  Students can view the details at  

https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/  

and on Skoltech website (https://student.skoltech.ru/sirindhorn-scholarship) 

Mon February 14, 2022  –  

Fri April 22, 2022 

2 Princess Foundation / NSTDA review the applications and discard those 

whose qualification does not match the requirement specified in the 

announcement and send the applications of those who passed all 

qualification to Skoltech for detailed review. 

Thu April 28, 2022 

 

3 Skoltech reviews the Applicants’ Application to screen for those  

who should be called for an interview (a preliminary on-line interview  

may be used in this process) 

Fri April 29, 2022 –  

Tue May 10, 2022 

4 Skoltech send the list of those who passed the preliminary screening from 

SkolTech to Princess Foundation/NSTDA to call for an interview. 

Wed May 11, 2022 

 

5 Princess Foundation  announces  the list of applicants who would be called 

for an interview through website  

(https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/) 

Before Mon May 16, 2022 

6 Applicants interviewed by the Selection Committee (with 1 or 2 Skoltech 

representative(s) as the committee member(s)) 

Sat May 28, 2022 

7 Princess Foundation announces of the name of the applicant(s) who will 

receive an offer for the HRH- Skoltech scholarship through website 

(https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/) 

Before Fri June 17, 2022 

8 NSTDA informs Skoltech about the finalists selected by HRH Thu June 30, 2022 

9  Skoltech informs the finalists about the matriculation process Fri July 1, 2022 

10 The selected applicant departs for Skoltech In late August 2022 

(February 10, 2022) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)  

สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

ที่ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน 
สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัคร
คัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/ 
และทางเว็บไซต์ของสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว ได้ที ่
https://student.skoltech.ru/sirindhorn-scholarship 

14 กุมภาพันธ์ 2565 
ถึง 22 เมษายน 2565 

2 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าทีฝ่่ายเลขานุการมูลนิธฯิ) พิจารณาผู้สมัครจาก 
ใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และ 
ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครให้แก่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว  

28 เมษายน 2565 

3 สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว พจิารณาผู้สมัครจากใบสมัครและการสัมภาษณ์
ทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร  

29 เมษายน 2565 
ถึง 10 พฤษภาคม 2565 

4 สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว แจง้ยืนยนัรายชือ่ผู้สมัครคัดเลือกมายัง 
มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ 

11 พฤษภาคม 2565 

5 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ ์
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)  

ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

6 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของสถาบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว 
ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสมัภาษณ์ผู้มีสทิธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

28 พฤษภาคม 2565 

7 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิได้รบัทุน ทางเวบ็ไซต์ 
(https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)  

ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

8 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ แจ้งยืนยนัรายชือ่ผู้มีสิทธิได้รบัทุนให้แก่ 
สถาบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว  

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

9 สถาบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว มีหนงัสือแจ้งรับเข้าศึกษาและ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุน (ตามข้อ 8) 

1 กรกฎาคม 2565 

10 ผู้ได้รับทนุออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ สถาบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ปลายเดือนสิงหาคม 2565 

 
 


