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วาระที" ๓.๘.๕
ึ ษาเพือ
ึ ษาพระราชทาน
การคัดเลือกนักศก
 รับทุนการศก
ึ ษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
ไปศก
(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
ี
สหพันธรัฐรัสเซย
(ประจําปี ๒๕๖๓)
รายงานเมือ
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หน่วยงานร่วมโครงการ
• มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• กระทรวงการต่างประเทศ
• คณะแพทย์
ศาสตร์ศริ ลริ นิาชพยาบาล
ทยาลัยมหิดล
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ธเิ ทคโนโลยีมหาวิ
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
สมเด็
พระเทพร
• จสถาบั
นวิทัตนราชสุ
ยสิรเิ มธีดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

1.สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
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Skoltech เป็ นสถาบันวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาของเอกชน ในกรุง
มอสโก ประเทศรัสเซียตังZ ขึน
Z เมือ

พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) โดยความ
ร่วมมือกับ MIT (Massachusetts
Institute of Technology)

1. ความเป็นมา
•

•

•

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology:
Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย เมือ
 วันที 1 ต.ค. 60
จากการจัดประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซีย (Thai-Russia Roundtable) เรือ
 งความร่วมมือด ้านการศึกษา
และวิจัย เมือ
 วันที 20 ส.ค. 61 ทางคณะผู ้บริหารของสถาบันฯ ได ้มีโอกาสเข ้าเฝ้ าฯ หลังจากนั น
Z
สถาบันสโกลเทคถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 3 ทุน
เป็ นเวลา 3 ปี (ปี การศึกษา 2562 - 2564) เพือ
 พระราชทานให ้แก่บค
ุ คลทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข ้า
ศึกษาทีส
 ถาบันฯ ในระดับปริญญาโท
ปี การศึกษา 2563 สถาบัน Skoltech ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 3 ทุน ในสาขา (1) Energy Systems (2) Materials Science (3) Data Science

2. รายละเอียดทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะสนั บสนุนทุนเป็ นเวลา 2 ปี /คน ได ้แก่ ค่าลงทะเบียน,
ค่าใช ้จ่ายรายเดือน 40,000 รูเบิลรัสเซีย, ค่าประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง, ค่าประกันชีวต
ิ และ
ประกันอุบัตเิ หตุ, ค่าเดินทางระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย และทีพ
 ัก ณ กรุงมอสโค

3. คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร ประกอบด ้วย
•
•

กําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท ้าย หรือสําเร็จปริญญาตรีในสาขาทีเ กีย
 วข ้อง
ผลการเรียนเฉลีย
 (GPA) ไม่ตํา กว่า 3.00 หรือร ้อยละ 75 หรือเทียบได ้ไม่ตํา กว่านีZ

4. การดําเนินการค ัดเลือก
มูลนิธฯิ และ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องคัดเลือกนั กศึกษา
การประชุ
มน
คณะกรรมการมู
นิธ้น เิ แล
ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ ษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
เพือ
 รับทุ
การศึกษาในเบือ
Z ลงต
้วนํ าความขึ
น
Z กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิ
สมเด็
จพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ันที" ๕น
นาคม
พระเทพรั
ตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ทรงคั
ดเลืวอกในขั
Z มี
ตอนสุ
ดท๒๕๖๔
้าย

ในปี พ.ศ.2563 มีจํานวนนั กศึกษา
ทังZ ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกรวมอยูท
่ ี 1,062 คน ซึง เป็ น
นั กศึกษาจากหลากหลายประเทศ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
ทีด
 ท
ี ส
ี ด
ุ (U.S.News The Best
Global Universities Rankings
2021) Skoltech อยูท
่ ี 741 จาก
1,500 สถาบัน ใน 81 ประเทศ
สถิต ิ ตังZ แต่ปี 2562-2563
มีนักศึกษา 2 รุน
่ รวม 7 คน
•

อยูร่ ะหว่างศึกษา 7 คน

ึ ษา รุน
2. ผลการค ัดเลือกน ักศก
่ ที" 2 ปี 2563
การดําเนินการค ัดเลือก น ักศึกษา รุน
่ 5 ปี 2563
• ประกาศรับสมัคร 6 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563
• มีผู ้ทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตผ
ิ า่ นเกณฑ์เบือ
Z งต ้น จํานวน 24 คน
• สถาบันฯ คัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ (1) Background and motivation
(2) Academic performance (3) เกรด GPA (4) English level proficiency
โดยมีผู ้ผ่านเกณฑ์ จํานวน 18 คน, มาสัมภาษณ์ จํานวน 16 คน
• ด ้วยสถานการณ์ covid-19 คณะกรรมการฯ โดยผู ้แทนสถาบันฯ ร่วมสัมภาษณ์
ทาง Videoconference คัดเลือกผู ้สมัครทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม 6 คน และ
ทรงมีพระราชวินจ
ิ ฉั ยสุดท ้าย จํานวน 4 คน

Z 4 ทุน)
(อนึง หลังสัมภาษณ์ สถาบันฯ แจ ้งเพิม
 อีก 1 ทุน รวมเป็ นจํานวนทุนทังZ สิน
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น.ศ.ทีไ ด ้รับพระราชทานทุน
XJTU, NTU, UCD, Skoltech,
UCAS ปี 2563 เข ้าเฝ้ าฯ กราบ
บังคมทูลลาไปศึกษา เมือ
 วันที
17 ส.ค. 63 อาคารชัยพัฒนา

1. นางสาวจิราพ ัชร คงทอง

ผู ้แทนสถาบันฯ สโกลเทค
สัมภาษณ์ทาง
Videocinference

2. นายณัชว ัตร ไฝจู

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกรดเฉลีย
 3.87 (เกียรตินย
ิ มอันดับ 1)

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกรดเฉลีย
 3.74 (เกียรตินย
ิ มอันดับ 1)
• ศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
สาขา Materials Science

• ศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
สาขา Materials Science

2. นางสาวสุภาร ัตน์ ศรีฟ้า

3. นางสาวญาฑิภา ชาลีณฐ
ั วุธ

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริหารเทคโนโลยี
สถาบันฯ นานาชาติสริ น
ิ ธร ม.ธรรมศาสตร์
เกรดเฉลีย
 3.75 (เกียรตินย
ิ ม อันดับ 1)
• ปั จจุบันทํางาน : Business and Integration
Architect Analyst ณ บริษัทแอคเซนเจอร์
ั ส์ จํากัด
โซลูชน
• ศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
สาขา Data Science

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกรดเฉลีย
 3.00
• ปั จจุบันทํางาน : safety and risk engineer
ณ Worley Parson Thailand
• ศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
สาขา data science
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

3. การจ ัดการเรียนการสอนของสถาบ ัน skoltech ในสถานการณ์ covid-19
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การจัดการเรียนของสถาบัน Skoltech ปี การศึกษา 2563
ในสถานการณ์ covid-19 เปิ ดภาคเรียนวันที 1 ก.ย. 63
(1) นักศึกษา รุน
่ ที 1 (ปี การศึกษา 2562)
- จํานวน 3 คน ศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
(2) นักศึกษา รุน
่ ที 2 (ปี การศึกษา 2563)
- จํานวน 4 คน ศึกษา ณ ประเทศไทย
เนือ
" งจากสถานการณ์COVID-19น ักศึกษาปี 63จึงย ัง
เดินทางไปร ัสเซียไม่ได้ตอ
้ งศึกษาอยูท
่ เี" มือ
" งไทยแบบ
ออนไลน์ด ังนีT
• เรียนภาคทฤษฎี : แบบ on line ด ้วย ZOOM
• เรียนภาคปฏิบต
ั ิ : ฝึ กปฎิบต
ั แ
ิ บบ on line ผ่าน software

นักศึกษารุน
่ ที 1 แนะนํ าให ้แก่นักศึกษารุน
่ 2 ได ้แก่ การเรียนออนไลน์,
การลงทะเบียน ในการปฐมนิเทศนักศึกษา เมือ
 17 ส.ค. 63 ณ สวทช.

ึ ษาเพือ
ึ ษา ปี 2564
4. การค ัดเลือกน ักศก
" ร ับพระราชทานทุนการศก
•

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทุน ในสาขา (1) Energy Systems (2) Materials
Science และ (3) Data Science

•

มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ
 รับทุนดังกล่าวระหว่างวันที
25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที 15 กุมภาพันธ์ 2564

•

สวทช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ จะแต่งตังZ คณะกรรมการ
คัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับทุนจากมหาวิทยาลัยขึน
Z ดําเนินการคัดเลือกผู ้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในเบือ
Z งต ้น ภายใน
วันที 27 มีนาคม 2564 แล ้วนํ าความขึน
Z กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจ
ิ ฉัยในขัน
Z ตอนสุดท ้าย ดังเช่นปี ทผ
ี า่ นๆ มาต่อไป

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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5. สรุป
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยีย
 มสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
สหพันธรัฐรัสเซีย เมือ
 วันที 1 ต.ค. 60



เมือ
 วันที 20 ส.ค. 61 มีการประชุมโต๊ะกลม ไทย-รัสเซีย (Thai-Russia Roundtable) เรือ
 งความร่วมมือด ้าน
การศึกษาและวิจัย ซึง ทางคณะผู ้บริหารของสถาบันได ้มีโอกาสเข ้าเฝ้ าฯ



หลังจากนัน
Z สถาบันสโกลเทคถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน
3 ทุน เป็ นเวลา 3 ปี (ปี การศึกษา 2562 - 2564) เพือ
 พระราชทานให ้แก่บค
ุ คลทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข ้า
ศึกษาทีส
 ถาบันในระดับปริญญาโท



ปี การศึกษา 2562 – 2563 สถาบันทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3
ทุน ในสาขาต่อไปนีZ 1) Energy Systems 2) Materials Science และ 3) Data Science



ผลการคัดเลือก น.ศ. รับพระราชทานทุนการศึกษา รุน
่ ที 1 ปี 2562
1. นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด ศึกษาต่อสาขา Energy Systems
2. นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล ศึกษาต่อสาขา Materials Science
3. นายขัตติยะ พงศ์สริ จ
ิ น
ิ ดา ศึกษาต่อสาขา Data Science

ผลการคัดเลือก น.ศ. รับพระราชทานทุนการศึกษา รุน
่ ที 2 ปี 2563
1. นางสาวจิราพัชร คงทอง
ศึกษาต่อสาขา Materials Science
2. นางสาวสุภารัตน์ ศรีฟ้า
ศึกษาต่อสาขา Data Science
3. นายณั ชวัตร ไฝจู
ศึกษาต่อสาขา Materials Science
4. นางสาวญาฑิภา ชาลีณัฐวุธ ศึกษาต่อสาขา Data Science
 เนือ
 งจากสถานการณ์COVID-19นักศึกษาปี 63จึงยังเดินทางไปรัสเซียไม่ได ้ต ้องศึกษาอยูท
่ เี มือ
 งไทยแบบ
ออนไลน์ไปก่อน


การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

