
  
 

        

 
ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา 

        ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแกนักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติ ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษา

ระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือการจัดการดานวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ ทุน ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

 ๑.   ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ

การจัดการดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน  ๓ ทุน รายละเอียดของทุน

และเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย 

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคดัเลือก 

  ผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑   มีสัญชาติไทย 

  ๒.๒   มีอายุไมเกิน ๓๕ ป นับถึงวันที่ปดรับสมัคร (วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 

  ๒.๓   เปนผูมีวุฒิทางการศกึษาและผลการเรียน ดังนี้ 

   (๑)   กําลังศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรหีรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบได

ในระดับเดียวกันในสาชาวิชา ตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา  ที่

ผานมาในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ 

E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรอืเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี หรือ 

   (๒)  สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา ๓.๐๐ (ใน

ระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔  B = ๓  C= ๒  D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบได ไม

ต่ํากวานี้ 
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  ๒.๔  ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระบบการวัดผลการเรียนที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 

ในขอ ๒.๓ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงวาเปนผูมีผลการเรยีนเทียบเทากับผลการเรียน 

ที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัคร

คัดเลือกครั้งนี้ 

  ๒.๕   เปนผูไมอยูระหวางการรับทุนอ่ืนใด  

  ๒.๖   ปจจุบันไมไดศึกษา หรือทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ๒.๗   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ 

 ๓.  การรับสมัคร  

  ๓.๑ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอรเน็ต ในเว็บไซตของ

มูลนิ ธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ 

https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/ พรอมทั้งสามารถพิมพแบบฟอรมที่ ใชในการสมัคร

คัดเลือกจากเว็บไซตดังกลาวได 

  ๓.๒  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

  ๓.๓ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียด

ในใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมท้ังลงลายมือชื่อดวยตนเอง และสงใบสมัคร หลักฐานและ

เอกสารตางๆ ไปที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี (สมัครทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง) เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) 

โดยจะถือวันที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสารเปนสําคัญ และหากผู สมัครคัดเลือกนําสง

เอกสารเอง จะถือวันที ่งานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ประทับตรารับ

เอกสารเปนสําคัญ   

  ๓.๔ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่จะตองสงใหมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดําริฯ  มีดังน้ี 

   (๑)  ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ต พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 

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

   (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี

ตรามหาวิทยาลัยประทับรบัรอง จํานวน ๑ ฉบับ  

   (๓)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 

ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูสมัคร 

ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือผูบังคับบัญชา เขียนเปนภาษาอังกฤษ 

จํานวน ๒ ทาน รวม ๒ ฉบับ 

   (๕)  ประวัติสวนตัวเปนภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ 

   (๖)  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 

   (๘) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรฐั จํานวน ๑ ฉบับ 

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

   ทั้งน้ี สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี คุณเยาวลักษณ คนคลอง โทรศัพท

หมายเลข ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๘๑๘๑๓ ไปรษณีย อิเล็ กทรอนิกส  : yaowalak@nstda.or.th หรือ  

คุณนฤมล สุขเกษม โทรศัพทหมายเลข ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๘๑๙๒๒ ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  : 

naruemon.sukkasame@nstda.or.th 

 ๔.  วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุน 

  ๔.๑  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการมูลนิธิฯ) จะประเมินผูสมัครคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสาร

และหลักฐานตางๆ เพ่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ ภายในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทาง

เว็บไซต https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/ 

  ๔.๒  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ดําเนินการสัมภาษณผูมีสิทธิเขารับการสอบ

สัมภาษณ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

  ๔.๓  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน 

ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/ 

  ๔.๔  ผูผานการคัดเลือกจะตองสงใบสมัครเพื่อเขาศึกษาตอโดยสมัครผานทางเว็บไซต

ข อ ง ม ห าวิ ท ย าลั ย ซี อ าน เจี ย วท ง  ภ าย ใน วั น ที่  ๑ ๕  มี น าค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  (ดู ร าย ล ะ เอี ย ด ได ที่ 

http://sie.xjtu.edu.cn/en/SCHOLARSHIPS1/Scholarships_Programs_for_Postgraduate_Studies.htm) 

  ๔.๕  ผูผานการคัดเลือก จะตองเดินทางไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประมาณตนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

 ๕.  การเพกิถอนทุน 

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong 

University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณี

หนึ่ง ดังนี้ 

  ๕.๑  ไมสามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University 

: XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 





รายละเอียดทุนการศึกษา 

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

(๑) Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics 

(๒) Master of Nuclear Science and Technology 

(๓) Master of Electronic Science and Technology 

(๔) Master of Computer Science and Technology 

(๕) Master of Management Science and Engineering 

(๖) Master of Mechanical Engineering 

(๗) Master of Electrical Engineering 

(๘) Master of Information and Communication Engineering 

(๙) Master of Control Science and Engineering 

(๑๐) Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology 

ปรญิญาโท สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

๓ - กําลั งศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีหรือสาขาวชิาอ่ืน  ๆที่เก่ียวของ  

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 

๓.๐๐ หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

- อายุไมเกิน ๓๕ ป นับถึงวันที่ปดรับสมัคร  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย 


