
  
 

        
 
ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา 
       ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว  

(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 
 

  ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and 
Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดของสถาบันไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว จ านวน ๓ ทุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.   ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๓ ทุน รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒   เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 
   (๑)   ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา   
ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ 
E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือ 
   (๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔  B = ๓  C= ๒  D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ 
  ๒.๓  ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระบบการวัดผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในข้อ ๒.๒ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียน 

(ส ำเนำ) 
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ที่ก าหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้ 
  ๒.๔   เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอ่ืนใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอ่ืนใด ต้องได้รับอนุมัติ
จากต้นสังกัดทุน  
  ๒.๕   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ 

 ๓.  การรับสมัคร  
  ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/ 
พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้ 
  ๓.๒  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ๓.๓ ก าหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและ
เอกสารต่างๆ ไปที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เลขที่  ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่  ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่  
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกน าส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ  
  ๓.๔ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่จะต้องส่งให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ มีดังนี้ 
   (๑)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  
   (๒)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ  
   (๓)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ หรือส าเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัคร 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
จ านวน ๒ ท่าน รวม ๒ ฉบับ 
   (๕)  ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๖)  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
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   (๗)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๘)  ส าเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จ านวน ๑ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว) 

 ๔.  วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
  ๔.๑  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโกลโกโว จะประเมินผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ ารับการสัมภาษณ์  ภายใน วันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์  https://www.princess-
it.org/th/scholarship/skoltech/ 
  ๔.๒  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโกลโกโว ร่วมเป็นกรรมการ) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๔.๓  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
ทุนภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/ 
  ๔.๔  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประมาณ
ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และเข้าศึกษาในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

 ๕.  การเพิกถอนทุน 
  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว 
(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน 
หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๕.๑  ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว 
(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ตามวันที่ สถาบัน
ก าหนด 
  ๕.๒   ผู้ได้รับทุนส่งหลักฐาน และเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่เป็นเท็จ 
  ๕.๓   ผู้ ได้รับทุนละเมิดสัญญาที่ท ากับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว 
(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย 
  ๕.๔  ผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนที่ต่ ากว่ามาตรฐาน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าผู้รับทุน  
ไม่สามารถจะส าเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ๕.๕   ผู้ไดร้ับทุนได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
   
 
 





 

 
 

เอกสารแนบท้าย  

รายละเอียดทุนการศึกษา 
ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จ านวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 
(๑) Master of Science in Information Systems 

and Technology (Energy System) 
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที ่: 
http://msc.skoltech.ru/energy-systems 

ปริญญาโท สหพันธรัฐรัสเซีย ๓ - ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บป ริ ญ ญ าต รี  ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ไฟฟ้ า , 
วิศวกรรมเคร่ืองกล, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือฟิสิกส์ 

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  หรือร้อยละ ๗๕ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

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

- ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  หรือร้อยละ ๗๕ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(๓) Master of Science in Mathematics and 
Computer Science (Data Science) 
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที ่: 
http://msc.skoltech.ru/data-science 

- ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฟิสิกส์ประยุกต์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  หรือร้อยละ ๗๕ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า 

 


