
  
 
        
 
ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
________________________________ 

 
 ตามท่ีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน ๒ ทุน  
มีรายละเอียดทุนและเงื ่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  โดยกำหนดปิดรับสมัครในวันที่  
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี ้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื ่อประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าว โดยกำหนดปิดรับสมัคร 
จากเดิมวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เอกสารการ
สมัครทั้งหมดต้องมาถึงที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
และผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         
 

 (นายไพรัช   ธัชยพงษ์) 
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(สำเนา) 

๑๘



รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษา 
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จำนวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

๑)  Mechanical & Aerospace Engineering 
๒)  Materials Science & Engineering 
๓)  Biomechanics 
๔)  Human Factors 
๕)  Rehabilitation Engineering 
๖)  Artificial Intelligence &  

Machine Learning 
๗)  Robotics 

ปริญญาเอก สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

๒ ๑. กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (จาก ๔.๐๐) 
หรือร้อยละ ๘๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓. ต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันที่สมัคร 
๓.๑ คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน (paper-based) / ๒๕๐ คะแนน 
      (computer-based) / ๑๐๐ คะแนน (internet-based) หรือ  
๓.๒ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน 

๔. ต้องมผีลการสอบ GRE คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๑๙/๓.๕ โดยมคีะแนนส่วน V และ
ส่วน Q ดังนี้  
(ก) ส่วน V ๑๗๐ คะแนน (สูงสุด) และส่วน Q ๑๔๙ คะแนน (ต่ำสุด) หรือ  
(ข) ส่วน V ๑๕๓ คะแนน (ต่ำสุด) และส่วน Q ๑๖๖ คะแนน (สูงสุด)  
     และต้องมีคะแนนส่วน analytical writing ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://princess-it.org/th/scholarship/ntu 

 

เอกสารแนบท้าย  



แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร ์

ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(ขยายระยะเวลารับสมัคร) 

ที่ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน 
สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
ได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/ 

18 มกราคม 2565 – 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

2 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบตัิหน้าทีฝ่่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องตน้
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร  

1 มีนาคม 2565 

3 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ ์
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/) 

1 มีนาคม 2565 

4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนัยาง ร่วมเป็นกรรมการ) 
ดำเนินการสัมภาษณผ์ู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 

2 มีนาคม 2565 

5 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามข้อ 3) สมัครตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลยักำหนด ทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://www.mae.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStudents/Graduate(Research)/Pages/
ApplicationAdmission.aspx 

หมายเหตุ :  
ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทุกฉบับ พร้อมผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (GRE และ TOFEL) และ
หนังสือรับรอง จำนวน 2 ท่าน  

2 มีนาคม 2565 – 
15 มีนาคม 2565 
 

6 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิได้รบัทุน ทางเวบ็ไซต์ 
(https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/)  

ภายใน 13 พฤษภาคม 2565 

7 ผู้ได้รับทนุออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยนีันยาง ปลายเดือนกรกฎาคม 2565 
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Timeline for the Students Selection Process of  
HRH – Nanyang Technological University (NTU) Scholarship 

(for Academic Year 2022) 
(the Announcement of Extension) 

No. Action Plan Time frame 

1 Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to 
the NTU PhD program with scholarship via https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/ 
which provides NTD program detail, minimum requirements for admission & an application form. 

Tue 18 Jan 2022– 
Mon 28 Feb 2022 
 

2 PSIT/NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following NTU requirements:  Tue 1 Mar 2022 

3 PSIT/NSTDA announces the list of applicants who would be called for an interview via 
https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/ 

Tue 1 Mar 2022 

4 Applicants interview by the Selection Committee (with NTU representative(s) as the 
committee member(s)) 

Wed 2 Mar 2022 

5 Applicants (from action item #3) submit a formal application to NTU via the web site link.  
(All required documents are to be ready, GRE score, TOFEL score, 2 recommendation letters) 
http://www.mae.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStudents/Graduate(Research)/Pages/Applicatio
nAdmission.aspx 

Wed 2 Mar 2022 -   
Tue 15 Mar 2022 

6 PSIT announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH – NTU  
scholarship through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/NTU/) 

Fri 13 May 2022 

7 Applicants who accepted NTU admission/scholarship offer depart for NTU after they receive 
the student VISA 

Around last week 
of July 2022 

 
 

https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/
https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/
http://www.mae.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStudents/Graduate(Research)/Pages/ApplicationAdmission.aspx
http://www.mae.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStudents/Graduate(Research)/Pages/ApplicationAdmission.aspx
https://www.princess-it.org/th/scholarship/NTU/

