
  
 
        
 
ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร  

(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 
 

 ตามท่ีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดมีประกาศลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหงสิงคโปร (Singapore University of Technology and 

Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน ๓ ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทายประกาศ 

โดยกำหนดปดรับสมัครในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี ้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ไดพิจารณาแลว เพื ่อประโยชนสูงสุดตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหขยายเวลารับสมัครทุนดังกลาว โดยกำหนดปดรับสมัคร 
จากเดิมวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เปนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เอกสารการสมัครทั้งหมดตอง
มาถึงที่มูลนิธิฯ ตามที่อยูที่ปรากฏในประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และผูมีสิทธิสมัคร
จะตองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

 

ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         
 

 (นายไพรัช   ธัชยพงษ) 
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(สำเนา) 

๑๘



SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN (SUTD) 
SELECTION OF STUDENTS FROM THAILAND 

IN HONOUR OF H.R.H PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 
FOR ADMISSION TO THE SUTD PHD PROGRAMME WITH SCHOLARSHIP 

FOR ACADEMIC YEAR 2022 
 

Study Program and Admission Requirement 
 

Curriculum Degree Country Scholarship Admission Requirement 

SUTD Curriculum (from 

https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Graduate/PhD-
Programmes/SUTD-PhD-Programme) 
 

1. Engineering Product Development (EPD)  
2. Engineering Systems and Design (ESD)  
3. Information Systems Technology and Design (ISTD)  
4. Science, Mathematics and Technology (SMT)  

Doctoral 
Degree 

Republic of 
Singapore 

3 1. Completed (or expected to complete in the 
current academic year) a Bachelor’s or  
Master’s degree in Engineering, Computer 
Science, Mathematics and Statistics, other 
related disciplines. 

2. Cumulative GPA for the undergraduate degree  
is no lower than 3.50 (out of 4.0), is among the 
top 5% of the graduating cohort and has or 
expected to receive a First-Class Honors 
(Highest Distinction / Summa Cum Laude) 

3. English Proficiency Test (if medium of instruction 
in studies is not in English) 

• TOEFL (Internet based – iBT): a minimum 
score of 90, or 

• IELTS: a minimum score of 6.5 over all 
components.  

 
  

https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Graduate/PhD-Programmes/SUTD-PhD-Programme
https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Graduate/PhD-Programmes/SUTD-PhD-Programme


- ๒ - 

 

รายละเอียดของทุนและเง่ือนไขการศึกษา 
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยแีละการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาเอก หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จำนวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 
SUTD Curriculum (from 
https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Graduate/PhD-
Programmes/SUTD-PhD-Programme) 

๑) Engineering Product Development (EPD)  
๒) Engineering Systems and Design (ESD)  
๓) Information Systems Technology and Design (ISTD)  
๔) Science, Mathematics and Technology (SMT)  

ปริญญาเอก สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ๓ ๑. กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตรแ์ละสถิติ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไมต่่ำกว่า ๓.๕๐  
(จาก ๔.๐๐) หรือผลการเรยีนอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสดุ ๕% (Top ๕%) 
ของช้ันเรียนเดียวกัน หรือได้เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือคาดว่าจะไดร้ับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓. สำหรับผู้สมัครทีไ่มไ่ด้ศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน ต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไมเ่กิน ๒ ปี
นับถึงวันท่ีสมัคร 
๓.๑ คะแนน TOEFL ไม่ตำ่กว่า ๙๐ คะแนน (Internet based - iBT) หรือ 
๓.๒ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน  

 

https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Graduate/PhD-Programmes/SUTD-PhD-Programme
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Timeline for the Students Selection Process of  
HRH - Singapore University of Technology and Design (SUTD) Scholarship 

(for Academic Year 2022) 

No. Action Plan Time frame 

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

Mon 18 Jan 2022 –  
Mon 28 Feb 2022 
 

2 PSIT / NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements: 
A. Completed (or expected to complete in the current academic year) a Bachelor’s or Master’s 

degree in Engineering, Computer, Science, Mathematics and Statistics, other related disciplines. 
B. Cumulative GPA for the undergraduate degree is no lower than 3.5 (out of 4.0), is among  

the top 5% of the graduating cohort and has or expected to receive a First-Class Honors  
(Highest Distinction / Summa Cum Laude). 

C. English Proficiency Test (if medium of instruction in studies is not in English) 
- TOEFL (Internet based – iBT): a minimum score of 90, or 
- IELTS: a minimum score of 6.5 over all components  

Tue 1 Mar 2022 –  
Thur 3 Mar 2022 

3 PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) 
to SUTD. 

Fri 4 Mar 2022 

4 SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will 
involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc. 

Sat 5 Mar 2022 –  
Fri 18 Mar 2022 

5 SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT. Fri 18 Mar 2022 

6 PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an 
interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link. 
(https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&) 

Tue 22 Mar 2022 

7 Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD. Wed 23 Mar 2022 – 
Tue 29 Mar 2022 

8 SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may 
decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).  

Wed 30 Mar 2022 –  
Fri 15 Apr 2022 

9 Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the 
committee member(s)) 

Sat 23 Apr 2022 

10 PSIT inform SUTD of the final selection and announces the name of the applicant(s) who will 
receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website  
(https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/) 

Mon 2 May 2022 

11 SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.  Tue 3 May 2022 –   
Fri 6 May 2022 

12 Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they 
receive the student VISA 

Around last week of 
Aug 2022 

 
 
 
 

https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์  

(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

ที ่ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อรับทุน สามารถดรูายละเอยีดทาง
อินเทอร์เน็ต พร้อมท้ังสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่  
https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/  

18 มกราคม 2565 -   
28 กุมภาพันธ์ 2565 

2 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 
(ปฏิบัติหน้าท่ีฝา่ยเลขานุการมูลนธิิฯ) พิจารณาผู้สมัครคดัเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผูม้คีุณสมบัติ
เหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร 

1 มีนาคม 2565 - 
3 มีนาคม 2565 

3 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกใหแ้ก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสงิคโปร ์

4 มีนาคม 2565 

4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผูส้มคัรคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร  
เพื่อคัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

5 มีนาคม 2565 -  
18 มีนาคม 2565 

5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผูส้มัครคัดเลือกที่มีคณุสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย 
กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ  

18 มีนาคม 2565 

6 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูส้มคัรคัดเลือกตามที่ไดร้ับจาก SUTD ในข้อ 5  
เป็นผู้มสีิทธิเข้ารับการสมัภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/)  
และแจ้งให้ผูส้มัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซตม์หาวทิยาลัย
(https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&) 

22 มีนาคม 2565 

7 ผู้สมคัรคดัเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 23 มีนาคม 2565 -  
29 มีนาคม 2565 

8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผูส้มัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลยัฯ อาจตดิตอ่ผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)  

30 มีนาคม 2565 –  
15 เมษายน 2565 

9 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปรร์ว่มเป็นกรรมการ) 
ดำเนินการสัมภาษณผ์ู้มสีิทธิเข้ารบัการสอบสัมภาษณ ์

23 เมษายน 2565 

10 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์  
https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/  

2 พฤษภาคม 2565 

11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มหีนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่ผู้ไดร้ับทุน  
(ตามข้อ 10) 

3 พฤษภาคม 2565 –  
6 พฤษภาคม 2565 

12 ผู้ไดร้ับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร ์ ปลายเดือนสิงหาคม 
2565 

 

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