๓.๖

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยในตางประเทศหลายแหงไดทูลเกลาฯถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแกนักศึกษา โดยเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท ป ล ะ ๓ ทุ น ในสาขาวิ ช าตา งๆ ซึ่ ง แตกต า งกั น ในแตละป อาทิ วิ ศ วกรรมศาสตร บริ ห ารศาสตร และ
เศรษฐศาสตรประยุกต เปนตน
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ปละ ๕ ทุน
๓. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท (หลักสูตร ๑ ป) ปละ ๒ ทุน
๔. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ป
ละ ๕ ทุน และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกใหแกนักวิจัย ปละ ๕ ทุน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับ สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษา นักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องตน โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ
ผูแทนของมหาวิทยาลัยที่ทูลเกลาฯ ถวายทุน ผูแทนจาก สวทช. สํานักงาน ก.พ. กระทรวงการตางประเทศ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน เมื่อคัดเลือกแลว ฝายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก นําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ – ถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) มีนักศึกษาและนักวิจัยที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง
๔ แหง จํานวนทั้งสิ้น ๕๓ คน สําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานตางๆ เชน บริษัทเอกชน ธนาคาร องคการระหวาง
ประเทศ และมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๐ คน อยูระหวางกําลังศึกษาจํานวน ๓๐ คน และลาออกจากมหาวิทยาลัยจํานวน ๓ คน ดังแสดง
ในตาราง
สถานะการศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การดําเนินงานกอนนักศึกษาออกเดินทางไปศึกษาตอ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทีไ่ ดรับพระราชทานทุนการศึกษาจัดขึ้นเปนครั้งแรกในปนี้ (๒๕๖๐) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โยธี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีวัตถุประสงคเพื่อให
นักศึกษาใหมรับทราบบทบาทหนาที่ แนวทางปฏิบัติในฐานะนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน มีความเขาใจอันดีถึงแนว
ทางการดําเนินโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริฯ นอกจากนี้ ไดจัดใหนักศึกษาทุนรุนกอนหนาที่สามารถมารวมกิจกรรมปฐมนิเทศได มาถายทอดประสบการณที่ไดรับ
ระหวางศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูจากการเปนนักศึกษาทุน รวมสรางเครือขายระหวางนักศึกษาทุน และรวมนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ โดยในครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๖ คน ประกอบดวย นักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๐ และนักศึกษาทุน
รุนกอนหนา ดังนี้
๑. นักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕ คน ประกอบดวย
- นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๓ คน
- นักศึกษาทุนที่ไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด จํานวน ๒ คน
๒. นักศึกษาทุนรุนกอนหนา จํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย
- นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๘ คน
- นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน ๑ คน
- นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด จํานวน ๑ คน
- นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแหงสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน ๑ คน
การนํานักศึกษาเขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา เพื่อเดินทางไปศึกษาตอ
ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํานักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภา
วิทยาศาสตรแหงชาติจีน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบ
ถวายบังคมลา กอนเดินทางเพื่อไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล
ตามความรวมมือของสํานักงาน ก.พ. และสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา โดยมีผูเขาเฝาฯ จํานวน ๓๘ คน ไดแก
๑. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาฯ จํานวน ๙ คน
๒. ผูบริหารและขาราชการ ก.พ.
จํานวน ๒ คน
๓. นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๓ คน
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
๔. นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๒ คน
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
๕. นักเรียนทุนรัฐบาล UCAS
จํานวน ๓ คน
๖. ผูปกครองของนักศึกษา
จํานวน ๑๖ คน
๗. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน ๓ คน

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รายนามนักศึกษาเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑. นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
๑) นายภากร พุทธาภิรัตน
๒) นายดนุพร อักษรอินทร
๓) นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน
๒. นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
๑) นางสาวอรพินท อานนทธนทรัพย
๒) นางสาวรุจดิ า ศรีแหลมทอง
๓. นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน
๑) นางสาวรพิศา จารปญญาชีพ
๒) นายปยะวัฒน ปติกลุ ธรรม
๓) นายวชิรยงยศ ทิมาบุตร
๓.๖.๑ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล)
๑. ความเปนมา
นั บ จากที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ซี อ านเจี ย วทง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได ทู ล เกล า ฯ ถวายทุ น การศึ ก ษาแด ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโทใน ๓ สาขาวิชา ไดแก สาขาการบริหารจัดการ
สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร และสาขาการแพทย ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึ ง ป จ จุ บั น (ป ๒๕๖๐) มี นั ก ศึ ก ษาที่ ไดรับ ทุ นการศึกษา
พระราชทาน จํานวน ๗ รุน รวมทั้งสิ้น ๑๖ คน โดยนักศึกษารุนที่ ๑ - รุนที่ ๔ สําเร็จการศึกษาแลวทั้งหมด ๑๐ คน ไดแก
- รุนที่ ๑ จํานวน ๒ คน : น.ส.พวงพร เนาวภูต (ปจจุบันทํางานบริษัท Chevron Thailand Exploration and Production)
นายณธีรธง ตันติธีรวิทย (ปจจุบันทํางาน UNICEF Thailand)
- รุนที่ ๒ จํานวน ๓ คน : น.ส.จุฑามาศ งามวัฒนา (ปจจุบันทํางานธนาคารกสิกรไทย)
น.ส.ริศาธัญญ จรุงศักดิ์เศรษฐ (ปจจุบันทํางานบริษัท Lesso Mall (Bangna) Limited)
น.ส.สุกญ
ั ญา เกษตรเวทิน (ปจจุบนั ทํางานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ)
- รุนที่ ๓ จํานวน ๓ คน : น.ส.สุดารัตน สุขเลิศ (ปจจุบันเปนอาจารยประจําสาขาธุระกิจระหวางประเทศ ภาควิชาการ
จัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา)
นายธิติ มานิกบุตร (ปจจุบันทํางานบริษัท ลาซาดา ประเทศไทย จํากัด)
น.ส.อัญชลี ดวงทิพยเทวา (ปจจุบนั ทําวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮองกงโพลี่เทคนิค)
- รุนที่ ๔ จํานวน ๒ คน : นายคณัชญ อนุรักษภราดร (ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยไดรับทุนรัฐบาลตาม
ความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา))
นายธนบัตร วรธนารัตน (ปจจุบันทํางานบริษัท TestPro Pte. Ltd. Singapore)
๒. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
พระราชทานใหแกนักศึกษา ไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทจํานวน ๓ ทุน ใน ๕ สาขาวิชา ไดแก ๑) English-medium Master’s
Program of Electrical Engineering ๒ ) English-medium Master’s Program of Power Engineering and Thermal Fluid
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Science ๓) English-medium Master’s Program of Mechanical Manufacturing & Automation ๔) English-medium
Master’s Program of Electronic and Information Engineering และ ๕) English-medium Master’s Program of Applied
Economics
คุณสมบัติของผูส มัคร
๑. อายุไมเกิน ๓๕ ป
๒. กําลังศึกษาในเทอมสุดทาย หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวของ
๓. ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) มากกวา ๓.๐๐
รายละเอียดทุนการศึกษา
กรณีไดรับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแหงจีน (China Scholarship Council : CSC)
๑. ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนการศึกษา และคาที่พักในบริเวณมหาวิทยาลัย
๒. ไดรับคาเบี้ยเลี้ยง ๓,๐๐๐ หยวน/เดือน
๓. ไดรับการประกันคารักษาพยาบาลเชนเดียวกับนักศึกษานานาชาติทศี่ ึกษาในจีน
กรณีไมไดรับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแหงจีน (China Scholarship Council : CSC) จะไดรับทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
๑. ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนการศึกษา
๒. ไดรับคาเบี้ยเลี้ยง ๑,๗๐๐ หยวน/เดือน
ทั้งนี้ฝายเลขานุการจะประสานงานกับสํ านั กงาน ก.พ. และหนวยงานที่ เกี่ยวข องดํ าเนิ นการคัดเลือกนั กศึ กษาที่มีคุณสมบั ติ
เหมาะสมในเบื้องตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทายดังเชน
ปที่ผานมาตอไป
๓. นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทานป ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา จํานวน ๓
คน คือ
รุนที่ ๗ : ๑) นายดนุพร อักษรอินทร
ป ๒๕๖๐
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เกรดเฉลี่ย : ๓.๓๙
ศึกษาตอในสาขา : Master’s Program of Power Engineering and Engineering Thermophysics
๒) นายภากร พุทธาภิรัตน
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย : ๓.๕๓
ศึกษาตอในสาขา : Master’s Program of Electronic Science and Technology
๓) นางสาวธนัชพร นันทาภิวัธน
สําเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เกรดเฉลี่ย : ๓.๖๘
ศึกษาตอในสาขา : Master’s Program of Applied Economics

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๔. กิจกรรมระหวางศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษา รุนที่ ๕ และ รุนที่ ๖ ในป ๒๕๖๐
นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษารุนที่ ๕ และ รุนที่ ๖ ไดทาํ กิจกรรมตางๆ รวมกับมหาวิทยาลัย สถานกงสุลใหญ
ไทย ณ นครซีอาน และนักศึกษาไทยในนครซีอานหลายกิจกรรม เชน
- นักศึกษารวมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดตาชิงซาน นครซีอาน
มณฑลซานซี วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- นางสาวภัทรภัสร เตชะธนวณิชย เขารวมงานการประชุม 6th International Meeting of Union for Compact
Accelerator-Driven Neutron Sources และรวมทํากิจกรรม School of Energy and Power Engineering
student union of Master degree’s meeting
ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐ และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณสําหรับป ๒๕๖๑
---------------------------------------------

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. ผูอาํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๓. นายไพรัช ธัชยพงษ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๕. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๖. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๘. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล
๙. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑๐. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน
๑๑. นายชิต เหลาวัฒนา
๑๒. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
๑๓.นางสาวสาวิตรี ภิรมยกจิ
ผูประสานงานสํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๖.๒ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร
(ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล)
๑. ความเปนมา
นับตั้งแตที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร ไดทูลเกลาฯ
ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานใหแกนักศึกษาไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จํานวน ๕ ทุนตอป ทางดานวิศวกรรมศาสตรใ นสาขาตา งๆ เชน 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 (โดยมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาที่ใหทุนในแตละป) โดย
ครั้งแรกเริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จนถึง ปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มี
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน จํานวน ๔ รุน รวม ทั้งสิ้น ๑๖ คน โดยนักศึกษารุนที่ ๑ สําเร็จการศึกษาทั้งหมดแลวจํานวน
๓ คน ไดแก
๑) นางสาวรติมา สุนทรนนท ปจจุบันทํางาน ตําแหนง Research Engineer บริษัท CLARIANT
๒) นางสาวภาสพร กาญจนศรี ปจจุบันทํางาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม
๓) นายพุ ฒิ ไ ชย เลิ ศ กุ ล ทานนท ป จ จุ บั น รอเข า ปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง Motion Planning Engineer
บริษัท Mujin จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุน
๒. นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐
การดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐ มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวน ๒ คน
และตอมาไดขอสละสิทธิ์การรับทุน คือ ๑) นายกิตติพิชญ อยูประเสริฐชุติ โดยใหเหตุผลในการสละสิทธิ์วาไดรับทุนการศึกษาของ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยอีกแหงหนึ่งซึ่งมีงานวิจัยที่สนใจมากกวา และ ๒) นายวัชร ฟุงวัชรากร ใหเหตุผลในการสละสิทธิ์วาสาขาที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยางจะใหไปศึกษาไมสอดคลองกับความรูและความถนัดของนักศึกษา
๓. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๑
อยูระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
๔. กิจกรรมระหวางศึกษาของนักศึกษา
รุนที่ ๑ ป ๒๕๕๖ นางสาวภาสพร กาญจนศรี
กิจกรรมระหวางศึกษา : รวมงานแสดงศิลปวัฒนธรรม NTU Graduate Student Council 2016
รุนที่ ๒ ป ๒๕๕๗ นายประยุกต เจตสิกทัต
กิจกรรมระหวางศึกษา : นําเสนองานวิจัยในงาน International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’17, South Korea)
นายชยากร เพ็ชรฉคุป
กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมการประชุมวิชาการตางๆ ดังนี้
- The 19th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life
Sciences (MicroTAS 2015, Korea)
- The 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life
Sciences (MicroTAS 2017, USA)
- The 7th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics 2017, Singapore
- Future Health 2017 - Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technologicial
University, Singapore
รุนที่ ๓ ป ๒๕๕๘ นางสาวดลพร อโนภาส
กิจกรรมระหวางศึกษา : เปนอาสาสมัครชวยงาน International Conference on Robotics and
Automation (ICRA) และ รวมกิจกรรมทองเที่ยวธรรมชาติจากชมรม Mechanical and Aerospace
Engineering Graduate Student Club (MAE GSC) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
รุนที่ ๔ ป ๒๕๕๙ นายครองธรรม แสนแกวทอง
กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมงาน Workshop on topological phase transition by Nobel
laureates, 9th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT
2017, Singapore)
กิจกรรมอื่นๆ : Be a member of Residental Mentor committee and director of Career
Development of Graduate student club of the school.
นายธนิสร อภิวัฒนเดช
กิจกรรมระหวางศึกษา : Poster presentation in the 5th international conference on Optical
and Photonic Engineering (ICOPEN2017) 4 – 7 April 2017 and published as a proceeding
article in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
๕. ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

--------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ที่ปรึกษา
๓. นายไพรัช ธัชยพงษ
ประธาน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๕. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๖. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๘. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล
๙. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑๐. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน
๑๑. นายชิต เหลาวัฒนา
๑๒. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
๑๓. Mr. Ang Wei Tech
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
๑๔. ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
๑๕. นายอดิสร เตือนตรานนท
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑๖. นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ
ผูประสานงานสํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

๓.๖.๓ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด
(ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล)
๑. ความเปนมา
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด ทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแกนักศึกษาไปศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ป
จํานวน ๒ ทุนตอป เปนระยะเวลา ๒ ป ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งแรกปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และครั้งที่สองปการศึกษา
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยทุนแรกเปนทุนสําหรับการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตรการอาหาร ทุนที่สองเปนทุนสําหรับ
สาขาใดก็ได ยกเวนแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร และบริหารธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาเลาเรียน (Tuition Fee) ระยะเวลา
๑ ป (ตามหลักสูตรปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบคาที่
พักและคาใชจายในการดํารงชีวิต
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย แอนดรู ดีคส อธิการบดีมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไดเดินทางมาประเทศ
ไทยและปรึกษาหารือกับ ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พรอมยืนยันการถวายทุนการศึกษาตออีก ๒ ป
ระหวางป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินประกาศรับสมัครผูสนใจรับทุนที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไป
ศึ ก ษาวิ ช า ณ มหาวิ ท ยาลั ย คอลเลจดั บ ลิ น สาธารณรั ฐ ไอร แ ลนด โดยบุ ค คลที่ ส นใจสามารถสมั ค รทางออนไลน ที่ เ ว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัยโดยตรง จากนั้นมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินคัดกรองคุณสมบัติของผูสมัครแลวแจงรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติผานเกณฑขั้นตน
แก สวทช. เพื่อดําเนินการคัดเลือกตอไป ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน สวทช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ
ทุนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินขึ้น โดยกรรมการประกอบดวย ผูแทนจากสํานักงาน ก.พ. กระทรวงการตางประเทศ ผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดทาย
ปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มีนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน จํานวน ๓ รุน รวมทั้งสิ้น ๖ คน โดยนักศึกษารุนที่ ๑ และ ๒
สําเร็จการศึกษาแลวทั้งหมดจํานวน ๔ คน คือ
- รุนที่ ๑ จํานวน ๒ คน : ๑) นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย (ปจจุบันทํางานตําแหนงนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
บริษัท Dumex Limited)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

-

๒) นางสาวกมลพรรณ ชุ มพล (ป จจุ บั นกํ าลั งศึ กษาต อระดั บปริ ญญาเอก โดยได รั บการ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนทุนปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมีเฉพาะทาง ดานวิศวกรรมการสงผาน
พลังงานในระดับนาโน ณ Trinity College Dublin (TCD), The University of Dublin)
รุนที่ ๒ จํานวน ๒ คน : ๑) นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ วางแผนเขาทํางานในองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (NGO)
หรือ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) หลังจากไดรับเอกสารสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๒) นางสาวฉัตรฐยาน ทิพยสกุลเดช ปจจุบันอยูระหวางสมัครทํางานในประเทศไอรแลนด

๒. นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษารับทุน จํานวน ๒ คน ดังนี้
รุนที่ ๓ : ๑. นางสาวอรพินท อานนทธนทรัพย
ป ๒๕๖๐
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย : ๓.๘๑
ศึกษาตอสาขา : MSc Computer Science (Data Science)
๒. นางสาวรุจิดา ศรีแหลมทอง
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เกรดเฉลี่ย : ๓.๖๓
ศึกษาตอสาขา : MEngSc Engineering Management
๓. กิจกรรมระหวางศึกษาของนักศึกษา
นักศึกษารุนที่ ๓ ไดทํากิจกรรมตางๆ ระหวางศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ดังนี้
๑. นางสาวฉัฐธยาน ทิพยสกุลเดช
กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมกิจกรรม UCD International Scholarship Holders’ Event 2016, รวม
กิจกรรมทางศาสนา ณ วัดไทย ในประเทศไอรแลนด
๒. นายณัฐชัย มหัจฉริยวงศ
กิจกรรมระหวางศึกษา : เขารวมกิจกรรม Field visit to county Leitrim hosted by Leitrim Development
Office, field visit to Eco-Village Tipperary
๔. การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาป ๒๕๖๑
อยูระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
๕. ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐
--------------------------------------------การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
๑.
๒.
๓.
๔.

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
นายไพรัช ธัชยพงษ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน

๕.

รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
กรรมการและรองเลขาธิการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน
คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายโกศัลย คูสําราญ
ผูแทนกระทรวงตางประเทศ
ผูแทนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
ผูแทนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ
ผูประสานงาน สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กรรมการ

๖.
๗.

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
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กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๖.๔ ความรวมมือดานนาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Sungkyunkwan University : SKKU)
(ผูถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล)
๑. ความเปนมา
สื บ เนื่ อ งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จ พระราชดํา เนิ นเยื อนมหาวิ ทยาลัยซุ งกุนกวาน
(Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อทรงสังเกตและศึกษาความสัมพันธ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทั้งนี้เพราะความรวมมือนี้อาจนําไปใชในโครงการของกลุมบริษัท ปตท. ของประเทศไทย ในการ
เสด็จพระราชดําเนินดังกลาวพระองคไดเสด็จพระราชดําเนินอาคารพลังงานวิทยาศาสตร ทอดพระเนตรหองปฏิบัติการ Transmission
Electron Microscope และหองปฏิบัติการกราฟน ตอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ประธาน
คณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. ดําเนินการขยายความรวมมือดานนาโนเทคโนโลยีระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหลีตอไป
ตอมาคณะผูบริหารของทั้งสองแหงไดมีการเจรจาความรวมมือ รวมทั้งเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยของทั้ง ๒ ฝาย ตลอดจน
การจัดประชุมวิชาการดานนาโนเทคโนโลยีรวมกัน และเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ทูลเกลาฯ
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนไมเกิน ๕ ทุนตอป และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจํานวนไมเกิน ๕ ทุนตอป เปนระยะเวลา ๔ ป
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เพื่อพระราชทานใหแกนักศึกษาที่ไปศึกษาตอทางดานนาโนเทคโนโลยี ใน ๓ สาขาหลัก ไดแก ๑) Graphene
๒) Supercapacitor และ ๓) Three-dimensional printing technology และขยายสาขาเพิ่มอีก ๕ สาขาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแก
๑) Nano-Electronics ๒) Nano-Devices ๓) Nano-Materials ๔) Nano-Energy และ ๕) Nano-Biology
ปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) มีนักศึกษาไดรบั ทุนการศึกษาพระราชทาน จํานวน ๒ รุน รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ไปทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานรวมทั้งสิ้น ๕ คน
๒. การคัดเลือกนักศึกษาทุนปริญญาเอกและผูรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ป ๒๕๖๐
๒.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในปการศึกษา ๒๕๖๐ อยูระหวางการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะไดรับกับทางมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน จึงไมมี
การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
๒.๒ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในการดําเนินการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห ง ชาติ
(สวทช.) ไดออกประกาศรับสมัครผูที่สนใจขอรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในเบื้องตนจากผูสมัครทั้งหมด แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
ราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดทาย
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ แลวคณะกรรมการคัดเลือกฯ สัมภาษณผูสมัคร
โดยนักวิจัยที่เขารับการสัมภาษณทั้งสองคน เปนนักวิจัยที่เคยรับทุนไปปฏิบัติการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแลวและสมัครขอรับ
ทุนเพื่อไปปฏิบัติการวิจัยตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวานักวิจัยที่เขารับการสัมภาษณทั้งสองคนดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวน
เหมาะสม ดังนี้
๑) ดร.ชลาธร จันทรทัด
นักวิจัย หนวยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน (NANOTEC)
นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ : Nano-Energy
หัวขอวิจัยที่สนใจ : Development of Polymer binders and Polymer Electrolytes to use in
Supercapacitors and Lithium-ion Batteries
การเดินทาง : เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ (เปนระยะเวลา ๑ ป)
ผลงานวิจัยอยูร ะหวางการดําเนินการตีพิมพ :
๑. Lee, S. H.; Park, S.; Kim, H.; Yoon, D.; Chanthad, C.; Cho, M.; Kim, J.; Park, J. H.; Lee, Y.
“Supercritical Carbon Dioxide-Assisted Process for Well-Dispersed Silicon/Graphene
Composites as a Li Ion Battery Anode” Scientific Reports, 2016, 6, 32011.
๒. Lee, S. H.; Nam, H. N.; Cho, M.; Lee, Y.; Chanthad, C. “Rubber-Incorporated Polymeric
Network Binder for Highly-Stable Silicon Anode in Lithium Ion Battery" Submitted
November 2017
๒) ดร.ลัญจกร อมรกิจบํารุง
นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ขอบเขตงานวิจัยทีส่ นใจ : Nano-Material
หัวขอวิจัยที่สนใจ : Formation of gold nanoparticles cluster as an efficient photothermal agent
under near-infrared irradiation for cancer treatment
สถานะการปฏิบัติ : ไดรับการตอสัญญาใหปฏิบัติงานวิจัยอีก ๖ เดือน เนื่องจากงานวิจัยยังไมไดรับการตีพิมพ จึง
ไดรับการขยายสัญญาการทํางานเพื่อใหดําเนินการตอเพื่อใหไดรับการตีพิมพเรียบรอย
ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพแลว :
๑. Shin, W.; Shin, S.; Yuk, J.; Amornkitbamrung, L.; Jang, M.; Song, I.; Choi, S.; Kang,
I.; Lee, J.; Bae, H.; Kang, K.; Um, S. Cell Surface Nano-modulation for Non-invasive in vivo
Near-IR Stem Cell Monitoring. ChemMedChem 2016, 12, 28-32.
๒. Shin, S.; Lee, B.; Yang, K.; Amornkitbamrung, L.; Jang, M.; Ku, B.; Cho, S.; Lee, J.;
Bae, H.; Oh, B.; Ahn, M.; Lim, Y.; Um, S. Fluorescence-coded DNA Nanostructure Probe
System to Enable Discrimination of Tumor Heterogeneity via a Screening of Dual
Intracellular microRNA Signatures in situ. Sci. Rep. 2017, 7, 13499.
ผลงานวิจัยอยูร ะหวางการดําเนินการตีพิมพ :
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๑. Amornkitbamrung, L.; Kim, J.; Roh, Y.; Chun, S.; Yuk, J.; Shin, S.; Oh, B.; Um, S.
Formation of Uniform Gold Nanoparticle Clusters with High Efficiency of Photothermal
Conversion under Near-Infrared Irradiation. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017.
๒. Yuk, J.; Amornkitbamrung, L.; Chun, S.; Shin, S.; Um, S. Molecular Imaging Technology
Using Near-infrared Light. ChemNanoMat 2017.
๓. การคัดเลือกนักศึกษารับทุนป ๒๕๖๑
อยูระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัย
๔. ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐
--------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๓. นายไพรัช ธัชยพงษ
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. รองเลขาธิการ ก.พ.
๕. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล
ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
๖. ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๗. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๘. นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. นายสุพจน หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๐. นายจํารัส ลิ้มตระกูล
ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๑. นายสราวุฒิ สุจิตจร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
๑๒. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
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กรรมการ
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๑๓. ผูแทนจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
๑๔. นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ
ผูประสานงานสํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริฯ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑๕. นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง
รักษาการผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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๓.
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๕.
๖.
๗.

๘.

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
นางฉลอง เลาจริยกุล
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
นายชูกิจ ลิมปจํานงค
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
นายสุพจน หารหนองบัว
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายธนากร โอสถจันทร
กรรมการ
อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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