
  
 
        

 
ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศกึษาไปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร  

(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร (Singapore University of Technology 

and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานแกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของ

มหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดานวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร จำนวน ๓ ทุน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑.   ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดานวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓ ทุน รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย  

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ผูมีสิทธิสมัครคดัเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑   มีสัญชาติไทย 

  ๒.๒   เปนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรยีน ดังนี้ 

   (๑)   กำลังศึกษาในชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา

ในระด ับปร ิญญาตรี ไม ต ่ำกว า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที ่ค ิดคะแนน ให  A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑  

E หรือ F= ๐) หรอืผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุด ๕% (Top ๕%) ของชั้นเรียนเดียวกัน หรือไดเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง หรือ  

   (๒)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีไมต่ำกวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔  B = ๓  C= ๒  D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือ

ผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุด ๕% (Top ๕%) ของชั้นเรียนเดยีวกัน หรือไดเกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง  

 

(สำเนา) 
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  ๒.๓  ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือตลอดหลักสูตร

การศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนด ตามขอ ๒.๒ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรยีนจากสถานศึกษา มาแสดงวา

เปนผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียนที่กำหนดไวตามเอกสารแนบทาย หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมา

แสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัครคดัเลือกครั้งนี้ 

  ๒.๔ สำหรับผูสมัครที่ไมไดศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

ตองมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที ่มีอายุไมเกิน ๒ ปนับถึงวันที ่ปดรับสมัคร (วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖) ดังนี้ 

   ๒.๔.๑ คะแนน TOEFL ไมต่ำกวา ๙๐ คะแนน (internet-based) หรือ 

   ๒.๔.๒ คะแนน IELTS ไมต่ำกวา ๖.๕ คะแนน  

  ๒.๕   เปนผูไมอยูระหวางการรับทุนอื่นใด หากอยูระหวางการรับทุนอื่นใด หรือยังมีขอผูกพัน 

การปฏิบัติราชการ/ปฏิบัตงิานชดใชทุน ตองไดรบัอนุมัติจากตนสังกัด  

  ๒.๖   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ 

 ๓.  การรับสมัคร  

  ๓.๑ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอรเน็ต ในเว็บไซตของมูลนิธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ที ่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/ พรอมทั้ง

สามารถพิมพแบบฟอรมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตดังกลาวได  

  ๓.๒ ผูประสงคจะสมัครคดัเลือก สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

  ๓.๒ กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียดใน

ใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง และสงใบสมัคร หลักฐานและเอกสาร

ตางๆ ไปที ่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ ๗๓/๑ 

อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  

ทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสารเปนสำคัญ 

และหากผูสมัครคัดเลือกนำสงเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 

ประทับตรารับเอกสารเปนสำคัญ  

  ๓.๓ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่จะตองสงใหมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชดำริฯ มีดังนี้ 

   (๑)  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม

แวนตาดำ ขนาด ๑.๐ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๑ ป จำนวน ๑ ฉบับ พรอมลงลายมอืชื่อในใบสมัครใหครบถวน  

   (๒)  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี 

ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ  
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   (๓)  สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่มี

ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูสมัครที่กำลัง

ศึกษาอยูชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  

   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารยที ่ปร ึกษา หรือผู บ ังคับบัญชา เขียนเปนภาษาอังกฤษ  

จำนวน ๓ ทาน รวม ๓ ฉบับ 

   (๕)  ประวัติสวนตัวเปนภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จำนวน ๑ ฉบับ 

   (๖)  สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่ประกาศนี้ไดกำหนดไว) 

   (๗)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบบั 

   (๘)  สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จำนวน ๑ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยูแลว) 

   (๙)  หนังสืออนุญาตใหสมัครจากสวนราชการเจาสังกัด หรือหนวยงานเจาของทุน (ถามี) 

 ๔.  วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุน 

  ๔.๑  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการฯ) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ 

แหงสิงคโปร จะประเมินผูสมัครคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานตาง ๆ เพื่อประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 

เขารับการสัมภาษณ ภายในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต https://www.princess-it.org/th/ 

scholarship/sutd/ 

  ๔.๒  ผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ (ตามขอ ๔.๑) สงใบสมัครที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และการออกแบบแหงสิงคโปร (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd 

=login&languageCd=ENG&) ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ

แหงสิงคโปรจะพิจารณาผูสมัครในสวนที่เก่ียวกับความรูทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยอาจติดตอ

ผูสมัครบางรายเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม)  

  ๔.๓  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผูแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหง

สิงคโปรรวมเปนกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ 

  ๔.๔  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน

ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/ 

  ๔.๕  ผูผานการคัดเลือก จะตองเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ

แหงสิงคโปร (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร ประมาณปลาย

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และเขาศึกษาในตนเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
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 ๕.  การเพิกถอนทุน 

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหง

สิงคโปร (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร จะพิจารณาเพิกถอน

การใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  ๕.๑  ไมสามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร 

สาธารณรัฐสิงคโปร ไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๕.๒   ผูไดรับทุนสงหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เปนเท็จ 

  ๕.๓   ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร  

สาธารณรัฐสิงคโปร 

  ๕.๔  ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ำกวามาตรฐาน หรือ อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นวาผูรับทุน   

ไมสามารถจะสำเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนด 

  ๕.๕   ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืนๆ  

 ๖.  เงื่อนไขการรับทุน 

  ทุนการศึกษานี้เปนทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร (Singapore 

University of Technology and Design : SUTD) สาธารณร ัฐส ิ งคโปร   ได  ท ู ล เกล าฯ ถวายแดสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแกบุคคลที ่มี

คุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเปนทุนที่ไมมีขอผูกพัน ดังนั้น หากผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมสามารถรับเงื่อนไข

และสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเปนการกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงของประเทศไทยและโอกาสไดรับ

การสนับสนุนในลักษณะดังกลาวในอนาคต                  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                            
 

 (นายไพรัช   ธัชยพงษ) 

กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

      สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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