
 

 

     

   

 

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนไปศึกษาวชิา  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐ

สิงคโปร ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแกนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย  

ไปศึกษาตอในสาขาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ค.ศ. ๒๐๒๐) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ ทุน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 ๑.   ทุนท่ีรับสมัคร ทุนระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

จํานวน ๒ ทุน รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย 

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๒.๑  ผูมสีิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 

   ๒.๑.๒  เปนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังน้ี 

             (๑)   กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ

หลักสูตรอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย  และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม

ทุกภาคการศึกษา ที่ผานมาในระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A = ๔   

B = ๓  C= ๒  D = ๑  E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

หรือ 

            (๒)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่

เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให A = ๔  B = ๓  C= ๒   

D = ๑  E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

  ๒.๒  ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือตลอด

หลักสูตรการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ตามขอ ๒.๑.๒ จะตองมีหนังสอืรับรองผลการเรียนจาก

สถานศึกษา มาแสดงวาเปนผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียนที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย หากผูใด

ไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัครคัดเลือกคร้ังน้ี 

(สําเนา) 
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  ๒.๓  ไดคะแนนผลการทดสอบ GRE ไมต่ํากวา ๑๒๐๐/๓.๕ (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบ GRE 

มีอายุไมเกิน ๒ ปนับถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

  ๒.๔  ไดคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา ๕๗๐ คะแนน (Paper-

based) หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน ๒ ป

นับถึงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

  ๒.๕  เปนผูไมอยูระหวางการรับทุนอื่นใด หากอยูระหวางรับทุนอื่นใดหรือยังมีขอผูกพันการ

ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใชทุน ตองไดรับอนมุตัิจากตนสังกัด 

 ๒.๖ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ 

 ๓.  การรับสมัคร  

  ๓.๑  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอรเน็ต ในเว็บไซตของ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ท่ี https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/ 

พรอมทั้งสามารถพิมพแบบฟอรมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตดังกลาวได 

  ๓.๒  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

  ๓.๓ กําหนดการและวิธีการย่ืนใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียด

ในใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง และสงใบสมัคร หลักฐานและ

เอกสารตางๆ ไปที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(สมัครทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง) เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) 

โดยจะถือวันที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสารเปนสําคัญ และหากผูสมัครคัดเลือกนําสงเอกสาร

เอง จะถือวันท่ีงานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ประทับตรารับเอกสารเปนสําคัญ   

  ๓.๔ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครท่ีจะตองสงใหมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดําริฯ มีดังนี้ 

   (๑)   ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม

แวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๑ ป จํานวน ๑ ฉบับ พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน  

   (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ 

ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ  

   (๓)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับ

ภาษาอังกฤษ ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพ

การศึกษา กรณีผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาหรือผูบังคับบัญชา เขียนเปนภาษาอังกฤษ 

จํานวน ๒ ทาน รวม ๒ ฉบับ  

   (๕)  ประวัติสวนตัวเปนภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ  

   (๖)  สําเนาผลการทดสอบ GRE ที่ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๒๐๐/๓.๕ (ถามี) 
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   (๗) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗๐ คะแนน 

(Paper-based) หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถามี) 

   (๘)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

   (๙) สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
   ท้ังนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณเยาวลักษณ คนคลอง โทรศัพท

หมายเลข ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๘๑๘๑๓ ไปรษณียอิ เล็กทรอนิกส  : yaowalak@nstda.or.th หรือ  

คุณนฤมล สุขเกษม โทรศัพทหมายเลข ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๘๑๙๒๒ ไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส : 

naruemon.sukkasame@nstda.or.th 

 ๔.  วิธีการคดัเลือกผูไดรับทุน    

  ๔.๑  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผูสมัครจากใบสมัคร  

ในเบื้องตนเพ่ือคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑของหลักสูตร เพ่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ

ทดสอบขอเ ขียน ภายในวัน ท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต   https://www.princess-

it.org/th/scholarship/ntu/ 

  ๔.๒  ผูมีสิทธิเขารับการทดสอบขอเขียน เขารับการทดสอบสอบขอเขียนของมหาวิทยาลัย 

และ เขารับการสอบสัมภาษณ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยในชวงเวลาเชา ผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ

ขอเขียน เขารับการทดสอบสอบขอเขียนของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ชุด คือ ๑) ขอสอบภาษาอังกฤษ (English 

Proficiency Test) และ ๒) ขอสอบความรูดานเทคนิค (Technical Proficiency Test) และในชวงเวลาบาย 

ผูสมัครเขารับการสอบสัมภาษณ จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผูแทนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีนันยาง รวมเปนกรรมการ) เฉพาะผูที่สอบผานการทดสอบขอเขียน ขอสอบความรูดานเทคนิค 

(Technical Proficiency Test) เทานั้น  

  ๔.๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ตรวจขอสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency 

Test) ของผูสมัคร และแจงรายชื่อผูท่ีมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ผานตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางกําหนด มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ภายใน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๔.๔  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน ภายใน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/ 

  ๔.๕  ผูมีสิทธิไดรับทุน จะตองสมัครเขาศึกษาตอตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

กําหนด ทางอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

  ๔.๖  ผูผานการคัดเลือก จะตองเดินทางไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

 





รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษา 

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบตัเิฉพาะ 

๑) Mechanical & Aerospace Engineering 

๒) Materials Science & Engineering 

๓) Biomechanics 

๔) Human Factors 

๕) Rehabilitation Engineering 

๖) Artificial Intelligence & Machine Learning 

๗) Robotics 

ปริญญาเอก สาธารณรัฐสิงคโปร ๒ - กําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกส 

หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีววิทยา 

หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

- ตองไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

ไมต่ํากวา ๓.๕๐ หรือรอยละ ๘๕ หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

 

 

เอกสารแนบทาย  


