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วาระที" ๓.๘.๔
ึ ษาเพือ
ึ ษาพระราชทาน
การคัดเลือกนักศก
 รับทุนการศก
ึ ษา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
ไปศก
(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี
(ประจําปี ๒๕๖๓)
รายงานเมือ

๕ มีนาคม ๒๕๖๔
หน่วยงานร่วมโครงการ
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
•

สํานักงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

•

ผู ้แทนจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

•

กระทรวงการต่างประเทศ
คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

•

มคณะกรรมการมู
• การประชุ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ

•

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี
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SKKU
President
Jun
Young
Kim

•

•

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือน
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานเมือ
 วันที 18 เมษายน 2556 ระหว่างเสด็จเยือนเกาหลี วันที 16-19 เมษายน
2556 เพือ
 สังเกตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทัง[ นี[ เพราะความร่วมมือนี[
อาจนํ าไปใช ้ในกลุม
่ บริษัท ปตท. ที จ. ระยอง ของประเทศไทย
อธิการบดีจน
ุ ยอง คิมกล่าวถึงการเสด็จเยีย
 มนีว[ า่ : “We would like to express our heartfelt welcome
for Her Royal Highness Princess Sirindhorn and the whole entourage for having our university
in mind for a benchmarking visit. SKKU is leaping towards global leading university status.

We will seek for important partnership as well as [sharing] our educational programs.”
•
•

พระองค์ได ้เสด็จพระราชดําเนินอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรห ้องปฏิบัตก
ิ าร Transmission
Electron Microscope และห ้องปฏิบัตก
ิ ารกราฟี น
ต่อมาทรงมีพระราชกระแสให ้ ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ สวทช. ดําเนินการขยายความร่วมมือด ้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
Source:
http://www.skku.edu/new_home/205_eng/newsletter/V132/html/sub3.html
สมเด็
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๑๓
๔ มีมี
นน
าคม
าคม๒๕๖๔
๒๕๖๓

2. ความร่วมมือเพือ
 การพัฒนากําลังคนด ้านนาโนเทคโนโลยี
แนวทางการพ ัฒนากําล ังคน
• ในปี 2557 มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน โดย Sungkyunkwan
Advanced Institute of Nano-Technology (SAINT) ได ้กราบ
บังคมทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ จํานวนปี
ละ 10 ทุน(ป.เอกไม่เกิน 5 ทุน/ปี และหลังป.เอกไม่เกิน 5 ทุน/ปี )
ระยะเวลา 4 ปี ตัง[ แต่ปี 2558 – 2561
• เน ้นนาโนเทคโนโลยี 3 สาขา คือ Supercapacitor, Graphene
และ 3-dimensional printing technologies
• ต่อมาในปี 2560 ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานเห็นควรให ้ขยาย
เพิม
 อีก 5 สาขาวิชา คือ Nano-Electronics, Nano-Devices,
Nano-Materials, Nano-Energy และ Nano-Biology ในปี 2558 –
2559 และจัดสรรนักเรียนทุนปริญญาเอกร่วมกับ SKKU จํานวน
[ 10 ทุน
ทัง[ สิน
• ในปี 2558 – 2561 ดําเนินการคัดเลือกนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยหลังปริญญาเอก ร่วมกับ SKKU
[ 9 ทุน (7 คน) โดยนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ได ้จัดสรรจํานวนทังสิน
2 คน ได ้รับทุนวิจัยฯ อีกครัง[ ในปี 2560
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การเจรจาความร่วมมือ

เมือ
 27 พฤษภาคม 2556 คณะผู ้บริหารและนักวิจัยจาก
SKKU จํานวน 4 ท่าน นํ าโดย Prof. Ji-Beom Yoo, Dean,
College of Engineering and Deputy Director of SAINT
(SKKU Advanced Institute of Nanotechnology) ได ้มา
เยีย
 มนาโนเทค

เมือ
 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู ้บริหาร สวทช. นํ าโดย ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ได ้ไปเยีย
 มและพบกับนักศึกษาไทย

การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิฯธเิพณฯ
ทคโนโลยี
าริ ครราชทูต ณ กรุงโซล เพือ
ที SKKU
และได ้เข ้าพบ
สิงห์สทารสนเทศตามพระราชดํ
อง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอั
 ขอความสนับสนุน
สมเด็
จพระเทพร
า ฯ สยามบรมราชกุ
มารีเทคโนโลยี
ว ันที" ๔ มีนแ
าคม
๒๕๖๔
ความร่
วมมือัตนราชสุ
การวิจัยด
และพั
ฒนาวิทยาศาสตร์
ละนวั
ตกรรมระหว่างไทยกับเกาหลี

3. ผลการดําเนินงานความร่วมมือกับSKKU

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๑๓
๔ มีมี
นน
าคม
าคม๒๕๖๔
๒๕๖๓
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4.การขยายผลความร่วมมือก ับ SKKU ในปี 2564
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ั
แนวทาง: อาศยความไว้
วางใจระหว่างน ักวิจ ัยหล ังปริญญาเอกทีก
" ล ับ
ประเทศไทยแล้วก ับอาจารย์ SKKU ร่วมงานก ันสานความร่วมมือต่อไป
การตีพม
ิ พ์ผลงานวิจ ัยร่วมก ันทง2ฝ
ั? ่ าย 2558-2563 รวม 26 บทความ
1. รศ.ดร.วินัดดา วงศ์วริ ย
ิ ะพันธ์ (พระจอมเกล ้าลาดกระบัง) 4 บทความ
2. ดร.เรวัตร ใจสุทธิ (ธรรมศาสตร์) 4 บทความ
3. ดร.วิยะดา หาญชนะ (ขอนแก่น) 5 บทความ
4. ดร.ลัญจกร อมรกิจบํารุง (จุฬา) 6 บทความ
5. ดร.ชลาธร จันทร์ทด
ั (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) 5 บทความ
6. ดร.สุดารัตน์ อิสระพนาชีวน
ิ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ 2 บทความ
ความร่วมมือปี 64ระหว่าง รศ.ดร.วิน ัดดา ก ับ Assoc. Prof. Young Jae
Song
 Assoc. Prof. Young Jae Song และ รศ.ดร.วินัดดา วงศ์วริ ย
ิ ะพันธ์ ยินดีเป็ นที
ปรึกษาร่วม (co-advisor) ให ้นักเรียนทีไ ด ้รับการคัดเลือกให ้รับทุนรัฐบาลไทย
ตามความต ้องการของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล ้าลาดกระบัง
ประจําปี 2564 จํานวน1ทุน
 ผู ้มีสท
ิ ธิ
 กําหนดสอบข ้อเขียนวันที 21 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชือ
ได ้รับทุนวันที 22 กรกฎาคม 2564
ความร่วมมือปี 64ระหว่างดร.ชลาธร จ ันทร์ท ัดก ับProf. Young Kwan Lee
 ดร. ชลาธร จันทร์ทด
ั นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สนใจ
[
สมัครทุนวช.และมูลนิธวิ จิ ัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีแลกเปลีย
 นนั กวิจัยระยะสัน
 ผู ้
20-30 วัน มีกําหนดปิ ดรับสมัคร : วันที 5 มีนาคม 2564 และประกาศรายชือ
ได ้รับทุนในเดือน เมษายน 2564

การประชุมน ักวิจ ัยหล ัง ป.เอกและอาจารย์ SKKU ว ันที" 6 พ.ค. 64
• ว ัตถุประสงค์ (1) สร ้างโครงการวิจย
ั ร่วมกัน (mutual interest) ระหว่าง
SKKUและมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจย
ั ของไทยโดยการเป็ นทีป
 รึกษา
นักศึกษาไทยร่วมกัน (2) ช่วยกันหาแหล่งสนับสนุนทุนนักศึกษา/ทุนวิจัย
• ผูการประชุ
เ้ ข้าประชุ
(1) อาจารย์SลKKU
SKKU 5 สคน
(2) ศิษย์เก่า SKKUาทุ
มม
คณะกรรมการมู
นิธเิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชดํ
ริ นหลัง
ปริ
ญญาเอก
5 คนัตนราชสุ
(3) ผู ้บริ
ลนิธวไิ ันที
อที
ามพระราชดํ
าริฯ
สมเด็
จพระเทพร
ดาหฯารนาโนเทคและมู
สยามบรมราชกุมารี
" ๑๓
๔ตมี
มี
นน
าคม
าคม๒๕๖๔
๒๕๖๓

Assoc. Prof. Young Jae
Song
อาจารย์ทป
ี รึกษา

รศ.ดร.วินัดดา
วงศ์วริ ย
ิ ะพันธ์
สจล.

Prof. Young Kwan Lee
อาจารย์ทป
ี รึกษา

ดร.ชลาธร จันทร์ทด
ั
นาโนเทค

5.สรุป
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1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือน
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน เมือ
 วันที 18 เมษายน 2556 ระหว่างเสด็จเยือนเกาหลี วันที 16-19
เมษายน 2556 เพือ
 สังเกตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง
2. ในปี 2557 มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน โดย Sungkyunkwan Advanced Institute of NanoTechnology (SAINT) ได ้กราบบังคมทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์
ด ้านนาโนเทคโนโลยี จํานวนปี ละ 10 ทุน เป็ นระยะเวลา 4 ปี ตัง[ แต่ปี 2558 – 2561
ทุนปริญญาเอกไม่เกิน 5 ทุนต่อปี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกไม่เกิน 5 ทุนต่อปี
3. ตัง[ แต่ปี 2558 มีนักศึกษาปริญญาเอก 10 คนจบกลับมาแล ้ว 2 คนกําลังศึกษา 5 คน และลาออก
3 คน นักศึกษาหลังปริญญาเอก 7 คน กลับมาแล ้วทัง[ 7 คน
4. การปรับปรุงและขยายผลความร่วมมือกับ SKKU โดยอาศัยงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอกทีจ
 บกลับมาแล ้วกับอาจารย์ทป
ี รึกษาที SKKU เป็ นทีป
 รึกษาร่วมกันให ้กับนักศึกษาไทย
ทําปริญญาเอกที SKKU
5. ความร่วมมือแนวใหม่นอ
ี[ าจต ้องหาทุนสนับสนุนนั กศึกษาปริญญาเอกต่อไป

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๑๓
๔ มีมี
นน
าคม
าคม๒๕๖๔
๒๕๖๓

