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วาระที่ ๓.๘.๔

ึ ษาเพื่อรับทุนการศก
ึ ษาพระราชทาน
การคัดเลือกนั กศก
ึ ษา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
ไปศก
(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี
(ประจาปี ๒๕๖๔)
รายงานเมื่อ
๑ มีนาคม ๒๕๖๕
•
•
•
•
•
•
•

สานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน (สานั กงาน ก.พ.)
ผู ้แทนจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
กระทรวงการต่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬ
าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
การประชุ
มคณะกรรมการมู
สมเด็นจวิพระเทพร
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
สถาบั
จัยและพััตนราชสุ
ฒนาแห่งมหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. มหาวิทยาล ัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณร ัฐเกาหลี

2

SKKU President
Jun Young Kim

Timeline ความร่วมม ือนาโนเทคโนโลย ี นาโนเทค/สวทช. และ SAINT/SKKU

การจัดอั นดับ U.S. News & World
Report's Rankings 2022 จาก
1,750 สถาบัน ใน 90 ประเทศ
พบว่า SKKU อยูใ่ น
• อั นดับ 230 ของมหาวิทยาลัย
ระดับโลกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
• อั นดับ 32 ของมหาวิทยาลัย
ั ้ นาระดับโลกในเอเชย
ี
ชน

เม.ย.
2556

▪ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือน SKKU
เมือ
่ 18 เมษายน 2556
▪ มีพระราชกระแสให ้ ศ. ดร. ไพรัช ธั ชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูน ย์นาโนเทค สวทช.ดาเนินการ
ขยายความร่วมมือด ้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหล ีต่อไป

2556

▪ 27 พฤษภาคม 2556 ผู ้บริหาร SKKU โดย Prof. Ji-Beom Yoo (Dean, College of Engineering
and Deputy Director of SAINT) เยีย
่ มชม นาโนเทค สวทช. ครัง้ แรก
ิ
▪ 28 ส งหาคม 2556 คณะผู ้แทนจากมูลนิธฯิ และนาโนเทค สวทช. นาโดย ศ.ดร.ไพรัช ธั ชยพงษ์
เยีย
่ มชม SKKU และพบ Dr. Hyunsoo Kim (Executive Vice President) และทีมบริหาร SKKU

2557

▪ 15-16 มกราคม 2557 นาโนเทค สวทช. เป็ นเจาภาพจั
้
ดงานประชุม “Thailand-SKKU Nanotechnology Workshop” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ. ปทุมธานี
▪ 4 กรกฎาคม 2557 ทีมนาโนเทค สวทช. นาโดย ศ.นพ.สริิ ฤกษ์ ทรงศวิ ไิ ล (อดีตผู ้อานวยการศูนย์นาโนเทค) เยีย
่ มชมคณะบริหาร SKKU นาโดย
Prof. Ji-Beom Yoo, Prof. Sungjoo Lee (Head, Department of Nanotechnology) และ Ms. Hee Kyoung Kim (Manager, Office of
College of Engineering) เพือ
่ ตด
ิ ตามความคบ
ื หน ้าการขยายความร่วมมือด ้านนาโนเทคโนโลยีของทัง้ สองประเทศ
ึ
ื ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศกษา
▪ 27 ส งิ หาคม 2557 SKKU โดย Sungkyunkwan Advanced Institute of Nano-Technology (SAINT) มีหนั งส อ
ึ ษาปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก (อย่างละ 5 ทุน) รวม 10 ทุน ไปศก
ึ ษา/ทาวิจัยด ้านนาโนเทคโนโลยีใน 3 สาขาหลัก ได ้แก่
แก่นั กศก
Graphene, Supercapacitor และ 3-dimensional printing technologies

2562

▪ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู ้แทนจากมูลนิธฯิ และนาโนเทค สวทช. นาโดย ศ.ดร.ไพรัช ธั ชยพงษ์ หารือกับผู ้บริหาร SAINT/SKKU
ในการประชุม NANOTEC-SAINT Joint Workshop ณ SKKU สาธารณรัฐเกาหลี
ึ ษาไทยระดับปริญญาเอกและนั กวิจย
▪ นั กศก
ั หลังปริญญาเอก รวม 7 คนนาเสนองานวิจัยในงาน NANOTEC-SAINT Joint Workshop

2564

ั ้ ภายใต ้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี
▪ ดร. ชลาธร จันทร์ทัด นั กวิจัยนาโนเทค สวทช. สมัครทุน แลกเปลียนนั
่
กวิจย
ั ระยะส น
้ ปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Nanostructured
(NRCT - NRF) ประจาปี 2564 ในหัวข ้อ “การพัฒนาวัส ดุโครงสร ้างระดับนาโนจากชวี มวลเพือใช
่ ในอุ
materials from Biomass for Energy Storage Devices)” ร่วมกับ Prof. Young Kwan Lee, SKKU
▪ 20 พฤษภาคม 2564 นาโนเทค สวทช. เป็ นเจ ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ 1 (The 1st Collaborative
Meeting between Thailand and Korea) ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

2. ก ิจกรรมปี 2564(1/2) : การประชุมความร่วมมือไทย-สาธารณรฐเกาหลี
ั
ครงที
ั้ ่ 1
2.1 การประชุมผูบ
้ ร ิหารระด ับสูง Executive Meeting

หารือ แนวทางการสง่ เสริมความร่วมมือ ผ่านกลไกสนั บสนุน ดังนี้
ึ ษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. scholarship)
1) ทุนการศก
2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral scholarship)
3) ความร่วมมือวิจัยและพัฒนา (Research collaboration)
4) การประชุมวิชาการประจาปี (Annual Workshop)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นาโนเทค สวทช. และ
SAINT/SKKU จ ัดประชุ มความร่ว มมือไทย-สาธารณรัฐ
เกาหลี ครังที
้ ่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ วั ตถุประสงค์ ดังนี้

1)

สานต่อความร่วมมือ ด ้านนาโนเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรั ฐเกาหลี ภายใต ้โครงการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2)

ั ความสัมพันธ์อั นดีระหว่างศษ
ิ ย์เก่า SKKU
กระชบ
ผู ้ทีเ่ คยได ้รั บทุนนั กวิจัยหลังปริ ญญาเอก และอาจารย์
ทีป
่ รึกษาจาก SKKU

3)

สง่ เสริมความร่วมมือ ด ้านการวิจัย และเพิม
่ โอกาสการ
สมั ครทุนวิจัยร่วมกัน

2.2 การประชุมวิชาการ Collaborative Meeting between Thailand and Korea
▪

หัวข ้อบรรยาย 15 เรื่อง เน ้น 4 สาขาวิจัยทีส
่ นใจร่วมกัน คือ
(1) พลังงาน (2) ชวี การแพทย์ (3) Quantum Information
และ (4) QLED (Quantum-dot Light-Emitting
Diode)Light-Emitting Diode

▪

ผู ้บรรยาย ประกอบด ้วย SAINT/SKKU (5 คน),
SKKU Alumni (7 คน) และ นั กวิจัยจาก สจล. และ
นาโนเทค สวทช. (3 คน)

▪

ึ ษาปริญญาเอก
ผู ้เข ้าฟั งการบรรยาย 30 คน ได ้แก่ นั กศก
ึ ษา ณ SKKU, นั กศก
ึ ษาของ SKKU Alumni,
ทีก
่ าลังศก
บุคลากรสายวิจัย นาโนเทค สวทช.
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

2. ก ิจกรรมปี 2564(2/2):น ักเร ียนทุนป.เอกภายใต้ทีป
่ ร ึกษาร่วมไทย-เกาหลีและแผนความร่วมมืออน
ื่
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ึ
2.3 ทุนการศกษาระด
ับปร ิญญาเอก (Ph.D. scholarship)
ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
❖ ประเทศไทยเตรียมการเพือ
่ จัดสรรทุนรั ฐ บาลกระทรวงการอุดมศก
ึ ษา ณ SKKU (เริ่มปี 2564)
และนวั ตกรรม (อว.) ปี ละ 1 ทุน ระดับปริญญาเอก ไปศก

ึ ษาของ รศ.ดร. วิน ัดดา วงศว์ ิรย
❖ นายชินธันย์ ปิ่ นมิง่ น ักศก
ิ ะพ ันธ์ สจล. (เคยร ับทุ น
postdoc ไปทาวิจ ัยที่ SKKU) ได ้รั บทุนรั ฐบาลทีจ่ ัดสรรให ้กระทรวง อว. (ทุนบุคคล
ึ ษา ณ SKKU ซงึ่ มี Assoc. Prof.
ทั่วไประดับปริญญาเอก) ประจาปี 2564 ไปศก
ึ ษานายชน
ิ ธั นย์
Young Jae Song, SAINT/SKKU เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่ว มระหว่างการศก
ปริญญาเอก โดยมีแผนเดินทางในเดือนพฤษภาคม 2565
ปิ่ นมิ่ง

รศ.ดร.วินัดดา
Assoc. Prof.
วงศว์ ิริยะพันธ์ Young Jae Song

2.4 ทุนวิจ ัยหล ังปร ิญญาเอก (Postdoctoral scholarship)
❖ ทัง้ สองฝ่ ายเห็นชอบกิจกรรม Postdoctoral fellowship โดยจะหารือ เรื่อ งค่าใชจ่้ ายเป็ นกรณีไป
❖ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการหารือหัวข ้อความร่วมมือวิจัย (Research collaboration) เพือ
่ ดาเนินงานผ่านนั กวิจัยหลังปริญญาเอก ซงึ่ อาจมี
ทัง้ ทีน
่ ั กวิจัยไทยไปเป็ น Postdoc ที่ SKKU หรือ ทีน
่ ั กวิจัย/อาจารย์ SAINT/SKKU มาเป็ น Postdoc ทีน
่ าโนเทค สวทช.

2.5สาขาความร่วมมือการวิจ ัยและพ ัฒนา (Research collaboration)
❖ นาโนเทค สวทช. เสนอหัวข ้อวิจัยทีม
่ ีความเป็ นไปได ้ทีจ่ ะร่วมมือกัน ได ้แก่
Perovskite Solar Cells, Energy Harvesting, Nanofibers Technology,
Nonlinear Optics in Metamaterials
❖ ดร.ชุลก
ี ร โชติสวุ รรณ นั กวิจัยนาโนเทค สวทช. กาลังหารืองานวิจัยหัวข ้อ
multifunctional dopant and flexible conductive gel ร่วมกับ
Asst. Prof. Boseok Kang อาจารย์ SAINT/SKKU

ดร.ชุลก
ี ร
โชติสวุ รรณ

Asst. Prof.
Boseok Kang

2.6 ประชุมวิชาการประจาปี (Annual Workshop)
❖ SAINT/SKKU ยินดีเป็ นเจ ้าภาพการประชุมออนไลน์ความร่วมมือไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ครั ้งที่ 2 ณ SKKU
โดย Assoc. Prof. Euyheon Hwang ยืนยันการเป็ นเจ ้าภาพการประชุมครั ้งที่ 2 และอยูร่ ะหว่างรอยืนยันชว่ งเวลา
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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ึ
ึ
3. น ักศกษาที
ไ่ ด ้ร ับพระราชทานทุนการศกษา
ณ มหาว ิทยาล ัยซุงกุนกวาน (ณ มกราคม 2565)
ึ
ึ
3.1 สถิติน ักศกษาท
ได้ร
ี่
ับพระราชทานทุนการศกษา
ณ SKKU
ึ ษาต่อ
ศก

กาลัง
หางาน

1. SKKU-ป.เอก

2558

10

3

4

3

1

-

2

-

-

2. SKKU-นั กวิจัย
หลัง ป.เอก

2558

7

7

-

-

-

3

4

-

-

ภาครั ฐ

มหาวิทยาลัย

ึ ษา (คน)
สถานะหลังสาเร็ จการศก
บริษัท
เอกชน

ึ ษา (คน)
จานวนนั กศก
่
อื่นๆ (เชน
ลาออก)

จานวนผู ้
ได ้รั บทุน
(คน)

ึ ษา
กาลังศก

ปี ทเี่ ริ่ม
(พ.ศ.)

สาเร็ จ
ึ ษา
การศก

ึ ษา
สถาบันการศก
ทูลเกล ้าฯ ถวาย
ึ ษา
ทุนการศก

ึ
ึ
3.2 น ักศกษาท
ก
ี่ าล ังศกษาระด
ับปริญญาเอก ณ SKKU
รายชื่อ
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นายภูรท
ิ ต
ั นาคะนิเวศน์
- จบ ป.เอก : 25 ส.ค. 2564
- สาขา Chemical Engineering
- ทางานตาแหน่ง Research
Associate ณ SKKU

ปี ที่ได้
รับทุ น

คณะ

สาขา

คาดว่า สาเร็จ
ึ ษา
การศก

ึ ษา
สถานะการศก
ณ ปัจจุบ ัน

1. น.ส.อุรสวดี
อมรกิจบารุง

2558

SKKU Advanced Institute
of Nanotechnology
(SAINT)

ป.โท : Nanoscience and
Technology
ป.เอก : Energy Science

ธ.ค. 2565

ึ ษาปริญญาโท+เอก
นั กศก
กาลังทาวิจัย อยูป
่ ี6

2. นายมนตรี
ี อ
มีสผ
่ ง

2558

SKKU Advanced Institute
of Nanotechnology
(SAINT)

Nanoscience and
Technology

เม.ย. 2565

ึ ษาปริญญาโท+เอก
นั กศก
กาลังทาวิจัย อยูป
่ ี6

3. นายดุลยวั ชร์
ดุลยพิสท
ุ ธิ์

2559

Engineering

Chemical Engineering

ธ.ค. 2565

ึ ษาปริญญาโท+เอก
นั กศก
กาลังทาวิจัย อยูป
่ ี5

4. นายวีระวั ฒน์
โทอะรั ญ

2559

SKKU Advanced Institute
of Nanotechnology
(SAINT)

Nanoscience and
Technology

ก.ค. 2566

ึ ษาปริญญาโท+เอก
นั กศก
กาลังทาวิจัย อยูป
่ ี5

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

4.สรุป
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1.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยซุงกุน
กวาน เมื่อวั นที่ 18 เมษายน 2556 ระหว่างเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี วั นที่ 16-19 เมษายน 2556 เพือ
่
ึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกั บบริษัทซัมซุง
สังเกตและศก

2.

ในปี 2557 มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน โดย Sungkyunkwan Advanced Institute of Nano-Technology (SAINT)
ึ ษา/การวิจัยด ้านนาโนเทคโนโลยี จานวนปี ละ 10 ทุน เป็ นระยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่ปี
กราบบังคมทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศก
2558 – 2561 ประกอบด ้วย (1) ทุนปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ทุนต่อปี และ (2) ทุนนั กวิจัยหลังปริญญาเอก
ไม่เกิน 5 ทุนต่อปี

3.

ึ ษาปริญญาเอก 10 คนจบการศก
ึ ษาแล ้ว 3 คนกาลังศก
ึ ษา 4 คน และลาออก 3 คน
ตัง้ แต่ปี 2558 – 2564 มีนักศก
นั กวิจัยหลังปริญญาเอก 7 คน กลับมาแล ้วทัง้ 7 คน

4.

ึ ษาจบการศกษาระดั
ึ
ปี 2564 มีนักศก
บปริญญาเอก จานวน 1 คน ปั จจุบันทางานเป็ น Research Associate ณ SKKU

5.

เมื่อวั นที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได ้จั ดการประชุมความร่วมมือไทย-สาธารณรั ฐเกาหลี ครั ้งที่ 1 ระหว่าง นาโนเทค สวทช.
และ SAINT/SKKU ผ่านระบบออนไลน์ ได ้หารือแนวทางการสง่ เสริมความร่วมมือผ่านกลไกสนั บสนุน ดังนี้
ึ ษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. scholarship)
1) ทุนการศก
2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral scholarship)
3) ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา (Research collaboration)
4) การประชุมวิชาการประจาปี (Annual Workshop)

6.

ิ ธั นย์ ปิ่ นมิ่ง นั กศก
ึ ษาของ รศ.ดร. วินัดดา วงศว์ ิริยะพันธ์ สจล. ได ้รั บทุนรั ฐบาลไทยที่จัดสรรให ้กระทรวง อว.
นายชน
ึ ษา ณ SKKU (ทุนบุคคลทั่ วไประดับปริญญาเอก)
(ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจาปี 2564 ไปศก
ึ ษาปริญญาเอก โดยมี
ซงึ่ มี Assoc. Prof. Young Jae Song, SAINT/SKKU เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมระหว่างการศก
แผนเดินทางในเดือนกั นยายน 2565

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

