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• SUTD เป็ นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งทีส
 ี
ของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็ นความร่วมมือ
กับ Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ก่อตังP ขึน
P ในปี 2012
• SUTD จัดหลักสูตรแบบบูรณาการหลาย
ทาง โปรแกรมของมหาวิทยาลัย ได ้แก่
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อย่างยังยืน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการออกแบบ เป็ นต ้น

1.1 ความเป็นมา
•
•

ตังP แต่ปีการศึกษา 2564 (2021) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษา ปี ละ 3 ทุน
โดยมีกําหนดเปิ ดภาคเรียน ปี การศึกษา 2564 (2021) ในเดือนกันยายน 2564 (2021)
ในปี 2564 ทุนปริญญาเอก จํานวน 3 ทุน ใน 4 สาขา ได ้แก่ 1. Engineering Product Development (EPD) 2. Engineering
Systems and Design (ESD) 3. Information Systems Technology and Design (ISTD) และ 4. Science, Mathematics and
Technology (SMT)

1.2 รายละเอียดทุนการศึกษา
- ยกเว ้นค่าเล่าเรียน (Tuition fees) ระยะเวลา 4 ปี
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช ้จ่าย 2,000 – 2,500 SGD/เดือน (เริม
 ที 2,000 SGD/เดือน และเพิม
 เป็ น 2,500 SGD/เดือน
เมือ
 สอบผ่าน Ph.D. Qualifying Examination/Confirmation)) ในกรณีทน
ี ักศึกษามีผลการเรียนดีเยีย
 ม มหาวิทยาลัยอาจปรับเพิม

ค่าใช ้จ่ายรายเดือน เป็ นเดือนละ 3,000 SGD/เดือน รวมถึงสนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการเข ้าร่วมการประชุมวิชาการ
- พระราชทานเงินสมทบ 100 SGD/เดือน (ยกเลิก เมือ
 สอบผ่าน Ph.D. Qualifying Examination/Confirmation)

1.3 คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร ประกอบด ้วย

(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา Engineering, Computer, Sciences, Mathematics and Statistics
(2) มีผลการเรียนโดยเฉลีย
 (GPA) ที 3.5 (จาก 4.0) หรือเกียรตินย
ิ มอันดับ 1
(3) คะแนน TOEFL: ไม่ตํา กว่า 90 (internet-based) หรือ IELTS ไม่ตํา กว่า 6.5
(4) มีการทดสอบของมหาวิ
ย คือ Technical
Knowledge และ Communication
Skill
การประชุ
มคณะกรรมการมูท
ลยาลั
นิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
(5) จจดหมาย
Recommendation
จากผู ้ทีร ู ้จักผู ้สมั
รเป็วนอย่
งดีมีจํนาาคม
นวน ๒๕๖๔
2 คน
สมเด็
พระเทพร
ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มคารี
ันที"า๕

ึ ษาเพือ
ึ ษา รุน
2. การค ัดเลือกน ักศก
" ร ับพระราชทานทุนการศก
่ 1 ปี 2564
•

•
•
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ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ทุน ใน 4 สาขา ได ้แก่ 1. Engineering Product Development (EPD)
2. Engineering Systems and Design (ESD) 3. Information Systems Technology and Design (ISTD) และ
4. Science, Mathematics and Technology (SMT)
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ
 รับทุนดังกล่าวระหว่าง
5 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564
สวทช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ จะแต่งตังP คณะกรรมการ
คัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับทุนจากมหาวิทยาลัยขึน
P ดําเนินการคัดเลือกผู ้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในเบือ
P งต ้น ภายใน
24 เมษายน 2564 แล ้วนํ าความขึน
P กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจ
ิ ฉัยในขัน
P ตอนสุดท ้าย ดังเช่นปี ทผ
ี า่ นๆ มาต่อไป

3.สรุป
 ปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ
 พระราชทานให ้แก่บค
ุ คลทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทุน ใน 4 สาขาต่อไปนีP 1) Engineering Product Development
(EPD) 2) Engineering Systems and Design (ESD) 3) Information Systems Technology and Design (ISTD)
4) Science, Mathematics and Technology (SMT) เป็ นระยะเวลา 3 ปี (ปี การศึกษา 2564-2566)
 มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ
 รับทุนดังกล่าวระหว่างวันที
5 มกราคม 2564 ถึง วันที 19 กุมภาพันธ์ 2564
 สวทช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ซึง ดําเนินงานภายใต ้มูลนิธฯิ
จะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาในเบือ
P งต ้นในวันที 24 เมษายน 2564 แล ้วนํ าความขึน
P กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจ
ิ ฉัยในขัน
P ตอนสุดท ้าย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

