สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่

แผนการดำเนินงาน

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัคร
คัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/
และทางเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ได้ที่
https://student.skoltech.ru/sirindhorn-scholarship
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าทีฝ่ ่ายเลขานุการมูลนิธฯิ ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัคร
ในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และส่งรายชื่อพร้อม
ใบสมัครของผู้สมัครให้แก่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครและการสัมภาษณ์
ทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว แจ้งยืนยันรายชือ่ ผู้สมัครคัดเลือกมายังมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสทิ ธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
พิจารณารอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้รับทุน (กราบบังคมทูลฯ เพือ่ มีพระราชวินิจฉัยสุดท้าย)

25 ธันวาคม 2563
ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รบั ทุน ทางเว็บไซต์
(https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)
ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2

3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลา

22 กุมภาพันธ์ 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง 12 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
27 มีนาคม 2564
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

ปลายเดือนสิงหาคม 2564

Timeline for the Students Selection Process of HRH- Skoltech Scholarship
(for Academic Year 2021)
No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Foundation announces the call for application for the HRH-Skoltech
scholarship. Students can view the details at
https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/
and on Skoltech website (https://student.skoltech.ru/sirindhorn-scholarship)
Princess Foundation / NSTDA review the applications and discard those whose
qualification does not match the requirement specified in the announcement and
send the applications of those who passed all qualification to Skoltech for detailed
review.
Skoltech reviews the Applicants’ Application to screen for those who should be
called for an interview (a preliminary on-line interview may be used in this process)
Skoltech send the list of those who passed the preliminary screening from SkolTech
to Princess Foundation/NSTDA to call for an interview.
Princess Foundation announces the list of applicants who would be called for
an interview through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/)
Applicants interviewed by the Selection Committee (with 1 or 2 Skoltech
representative(s) as the committee member(s))
Submitting the name(s) of the applicants who are short-listed (i.e. “pass” the
interview) by the Selection Committee to HRH for final selection of the qualified
candidates to receive the HRH- Skoltech scholarship
Princess Foundation announces of the name of the applicant(s) who will receive an
offer for the HRH- Skoltech scholarship through website (https://www.princessit.org/th/scholarship/skoltech/)
The selected applicant departs for Skoltech

Fri 25 December 2020 –
Mon 15 February 2021

2

3
4
5
6
7

8

9

Mon 22 February 2021

Tue 23 February 2021 –
Friday 12 March 2021
Mon 15 March 2021
Before Fri 19 March 2021
Sat. 27 March 2021
Before Thu. 9 April 2021

Before Fri. 23 April 2021

In late August 2021

