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วาระที" ๓.๘.๑
ึ ษาเพือ
ึ ษาพระราชทาน
การคัดเลือกนักศก
 รับทุนการศก
ึ ษา ณ มหาวิทยาลัยซอ
ี านเจียวทง
ไปศก
(Xi'an Jiaotong University : XJTU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ประจําปี ๒๕๖๓)
รายงานเมือ

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานร่วมโครงการ
• มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• กระทรวงการต่างประเทศ
• คณะแพทย์
ศาสตร์ศริ ลริ าชพยาบาล
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การประชุ
มคณะกรรมการมู
นิธเิ ทคโนโลยีมหาวิ
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สมเด็
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ด
า
ฯ
สยามบรมราชกุ
ม
ารีร ี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุ

ึ ษาทีไ" ด้ร ับพระราชทานทุนการศก
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สถิตน
ิ ักศก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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SKKU – นักวิจัย
หลังป.เอก

รวม

ข ้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ี านเจียวทง สาธารณร ัฐประชาชนจีน
1. ความเป็นมา(1/2): มหาวิทยาล ัยซอ
•

•

ซีอาน (西安) เป็ นเมืองทีใ หญ่ทส
ี ด
ุ
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซีอานมีประวัตอ
ิ น
ั ยาวนานมากกว่า
 เดิมว่า ฉางอาน
3,100 ปี โดยชือ
(⻓安, 長安 ) ซึง มีความหมายว่า
"ความสงบสุขชัว นิรันดร์"
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U.S.News & World Report Best
Global Universities
On October 22, 2019, U.S. News
& World Report released its ranking of
the Best Global Universities, in which
1,500 universities of 81 countries
were listed. XJTU was in the 343rd
position, improving 13 positions
compared with last year.

(XJTU website, 1/12/2020)

Ref: http://en.xjtu.edu.cn/info/
1042/2502.htm
•

•
•
•
•

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง มีการศึกษาและวิจย
ั ในสาขาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ ฯลฯ โดยเน ้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็ นสําคัญ
ประกอบด ้วย 37 คณะ (Schools and Colleges) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 74
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 199 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 114 หลักสูตร
มีจํานวนนักศึกษาทังl หมด 40,526 คน มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,642 คน
ทังl ในระดับ undergraduate และ post graduate
คณาจารย์และเจ ้าหน ้าทีร าว 5,500คน 2,500คน สอนหนังสือเต็มเวลา
มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์กว่า 1,500 คน
ในปี 2562 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกทีด
 ท
ี ส
ี ด
ุ XJTU อยูท
่ ี 343 จาก
1,500 แห่ง ใน 81 ประเทศ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ี านเจียวทง สาธารณร ัฐประชาชนจีน
1. ความเป็นมา(2/2): มหาวิทยาล ัยซอ
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•

ตังl แต่ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษา ปี 2554-56 ทุนปริญญาโท จํานวน 3 ทุน ใน 3 สาขา
ได ้แก่ (1) การบริหารจัดการ (2) วิศวกรรมไฟฟ้ า (3) การแพทย์

•

ปี 2557-62 ทุนปริญญาโท จํานวน 3 ทุน ใน 3-5 สาขาทางด ้าน (1) วิศวกรรมศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) การบริหารจัดการ

•

•

•
•

•

ในปี 2563 ทุนปริญญาโทจํานวน 3 ทุน ใน 10 สาขา ได ้แก่ (1)Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics
(2) Master of Nuclear Science and Technology (3) Master of Electronic Science and Technology (4) Master of
Computer Science and Technology (5) Master of Management Science and Engineering (6) Master of Mechanical
Engineering (7) Master of Electrical Engineering (8) Master of Information and Communication Engineering (9) Master
of Control Science and Engineering (10) Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology
คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
 อายุไม่เกิน 35 ปี
 กําลังศึกษาในเทอมสุดท ้าย หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทีเ กีย
 วข ้อง
 ผลการเรียนเฉลีย
 (GPA) มากกว่า 3.00
การดําเนินการค ัดเลือก มูลนิธฯิ และ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องคัดเลือกนั กศึกษาเพือ
 รับทุนการศึกษาในเบือ
l งต ้น แล ้วนํ า
ความขึน
l กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขัน
l ตอนสุดท ้าย
สถิต ิ ตังl แต่ปี 2554-63 มีนักศึกษาทังl หมด 10 รุน
่ รวม 25 คน
สําเร็จการศึกษาแล ้ว 19 คน, อยูร่ ะหว่างศึกษาจํานวน 6 คน
รายละเอียดทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี
กรณีได ้รับทุนของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน
(China Scholarship Council : CSC)
 ยกเว ้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าทีพ
 ักในมหาวิทยาลัย
และค่าประกันสุขภาพ
 ม. สนับสนุนค่าใช ้จ่ายรายเดือนเดือนละ 3,000 หยวน
กรณีไม่ได ้รับทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน
(China Scholarship Council : CSC) จะได ้รับทุนการศึกษา
ของม.ซีอานเจียวทง
 มยกเว
้นค่าลงทะเบีลยนินเรี
ยน
การประชุ
คณะกรรมการมู
ธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร
า ฯ้จ่าสยามบรมราชกุ
มารี3,500
ว ันที" ๕หยวน
มีนาคม ๒๕๖๔
ม. สนััตนราชสุ
บสนุนค่าดใช
ยรายเดือนเดือนละ

ึ ษา รุน
2. ผลการค ัดเลือกน ักศก
่ ที" 10 ปี 2563
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1. นายณภ ัทร ตรงนุกล
ุ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลีย
 3.73 (เกียรตินย
ิ มอันดับ 1)
ได ้รับทุนของ CSC
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สาขา Electrical Engineering
2. นางสาวนําa ริน เรืองงาม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกรดเฉลีย
 3.64 (เกียรตินย
ิ มอันดับ 1)
ได ้รับทุนของ CSC
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สาขา Management Science and Engineering
3. นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกรดเฉลีย
 3.57 (เกียรตินย
ิ มอันดับ 1)
ได ้รับทุนของ CSC
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สาขา Management Science and Engineering

น.ศ. ทีไ ด ้รับพระราชทานทุนการศึกษาของ
XJTU, NTU, UCD, Skoltech, UCAS ประจําปี 2563
และคณะกรรมการฯ เข ้าเฝ้ าฯ ขอพระราชทาน
ราโชวาทและกราบบังคมทูลลาไปศึกษา เมือ
 วันที
17 ส.ค. 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
กรณีได ้รับทุนของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน
(China Scholarship Council : CSC)
• ยกเว ้น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าทีพ
 ักใน
มหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพ
• ม. สนับสนุนค่าใช ้จ่ายรายเดือน
เดือนละ 3,000 หยวน

ด ้วยสถานการณ์ covid-19 นักศึกษาทังl 3 คน
ยังไม่ได ้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ม.ซีอานเจียวทง
จึงศึกษาแบบออนไลน์ ณ ประเทศไทย
• เปิ ดเรียน เมือ
 วันที 21 ก.ย. 2563
• เรียนภาคทฤษฎี – รูปแบบออนไลน์ ทุกวิชา
• เรียนภาคปฏิบต
ั ิ – รูปแบบออนไลน์ นักศึกษา
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
เรียนผ่านซอฟต์แวร์ simulation โดยทําตาม
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
อาจารย์ผา่ น video conference

ํ เร็ จการศก
ึ ษาทีส
ึ ษาในปี 2563 จํานวน 3 คน
3. น ักศก
" า
น ักศึกษา รุน
่ ที" 8 (ปี 2561) สําเร็จการศึกษา 1 ก.ค. 63
1. นายพลธริษตร์ นวลใย
ประเภททุน : CSC
สําเร็จการศึกษาปริญญาโท : 1 ก.ค. 63
สาขา : Aeronautical and Astronautic Science and
Technology (English)
เกรดเฉลีย
 3.80/4.00
หลังสําเร็จการศึกษา : อยูร่ ะหว่างหางาน

6
น ักศึกษาทีส
" ําเร็จการศึกษาแล้ว
จํานวน 19 คน ทํางานในสายงาน
ต่างๆ ด ังนีa
• บริษัทเอกชน 7 คน
• รัฐวิสาหกิจ 2 คน
• องค์กรระหว่างประเทศ 1 คน
• มหาวิทยาลัย 2 คน
• ศึกษาต่อ 6 คน
• อยูร่ ะหว่างหางาน 1 คน

2. นายณัฏฐ ์ ร ังเพ็ง
ประเภททุน : ทุนของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : 1 ก.ค. 63
สาขา Computer Science and Technology (English)
เกรดเฉลีย
 3.83/4.00
หลังสําเร็จการศึกษา : ทํางานที บริษัท คอราไลน์ จํากัด
ตําแหน่ง QA tester
3. นางสาวภ ัคจิรา สมบ ัติพบ
ิ ล
ู พร
ประเภททุน : CSC
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : 1 ก.ค. 63
สาขา Control Science and Engineering (English)
เกรดเฉลีย
 3.71/4.00
หลังสําเร็จการศึกษา : ทํางานที Huawei Technologies
(Thailand) Co., Ltd. ตําแหน่ง Service Solution Manager
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

นายภากร และ น.ส.สาวิตรี
ถ่ายทอดประสบการณ์นักศึกษา
ทุนพระราชทาน ในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจําปี 2563
เมือ
 17 ส.ค. 63 ณ อาคาร สวทช.

ึ ษาเพือ
ึ ษาปี 2564
4. การค ัดเลือกน ักศก
" ร ับพระราชทานทุนการศก
•

•

•
•
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ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ทุน ด ้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด ้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ ใน 8 สาขา ได ้แก่ (1) Mechanical Engineering (2) Power Engineering and Engineering
Thermophysics (3) Electronic Science and Technology (4) Information and Communication Engineering
(5) Control Science and Engineering (6) Computer Science and Technology (7) Materials Science and
Engineering (8) Electrical Engineering
ทุนการศึกษามาจากสภาทุนการศึกษาจีน (China Scholarship Council : CSC) จะสนับสนุนทุนเป็ นเวลา 2 ปี /คน
(กันยายน 2564 – กรกฎาคม 2567) ซึง ประกอบด ้วย เงินสนับสนุนสําหรับการศึกษาเดือนละ 3,000 หยวน การประกัน
สุขภาพ และได ้รับการยกเว ้นค่าลงทะเบียนการศึกษาและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ
 รับทุนดังกล่าวระหว่างวันที
5 มกราคม 2564 ถึง วันที 12 กุมภาพันธ์ 2564
สวทช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ซึง ดําเนินงานภายใต ้
มูลนิธฯิ จะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาในเบือ
l งต ้นในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2564 แล ้วนํ าความขึน
l กราบบังคมทูลสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินจ
ิ ฉัยในขัน
l ตอนสุดท ้าย
ดังเช่นปี ทผ
ี า่ นๆ มาต่อไป

5. งบประมาณ ปี 2563
จํานวนเงิน (บาท)

รายการ
1.

ค่าบัตรโดยสารเครือ
 งบินสําหรับนั กศึกษา เดินทางกลับประเทศไทย จํานวน 3 คน
- สําหรับนักศึกษา 2 คน (จากสนามบินซีอาน เสียนหยาง ถึงสนามบินสุวรรณภูม)ิ = 15,698.97 บาท
- สําหรับนักศึกษา 1 คน (ได ้รับการอนุเคราะห์จากสายการบินไทยไลอ ้อนแอร์ จึงไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย)

15,698.97

2. ค่าบัตรโดยสารเครือ
 งบินสําหรับนั กศึกษา เดินทางไปศึกษาต่อ จํานวน 3 คน
เนือ
 งจากสถานการณ์ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยแจ ้งถึงนักศึกษา XJTU รุน
่ ที 10
(ปี การศึกษา 2563) ยังไม่ให ้เดินทางเข ้าประเทศจีน จึงจําเป็ นต ้องศึกษาแบบออนไลน์ ในประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

รวมเป็นเงิน

0
15,698.97

6.สรุป

8

 ตังl แต่ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล ้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ปี 2563 มหาวิทยาลัยทูลเกล ้าฯ
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 ทุน ใน 10 สาขา ได ้แก่ (1) Power Engineering and
Engineering Thermophysics (2) Nuclear Science and Technology (3) Electronic Science and
Technology (4) Computer Science and Technology (5) Management Science and Engineering (6)
Mechanical Engineering (7) Electrical Engineering (8) Information and Communication Engineering
(9) Control Science and Engineering และ (10) Aeronautical and Astronautic Science and Technology
 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพือ
 รับพระราชทานทุนปี 2563 (รุน
่ ที 10) มีนักศึกษาได ้รับพระราชทานทุนจํานวน 3 คน
คือ 1. นายณภัทร ตรงนุกล
ุ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Electrical Engineering
2. นางสาวนํl าริน เรืองงาม ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Management Science and Engineering
3. นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Management Science and
Engineering


นักศึกษารุน
่ ที 10 ทังl 3 คน ได ้รับทุนของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) โดย
จะได ้รับการยกเว ้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าทีพ
 ักในมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ และ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ค่าใช ้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000 หยวน ปั จจุบันนักศึกษาต ้องเรียนออนไลน์อยูใ่ นประเทศไทย เนือ
 งจาก
สถานการณ์ COVID-19 จนกว่าจะได ้รับแจ ้งจากทางมหาวิทยาลัย



นักศึกษาทีไ ด ้รับพระราชทุนประจําปี 2561 (รุน
่ ที 8) สําเร็จการศึกษาแล ้ว จํานวน 3 คน โดยนักศึกษา 2 คน
ทํางานในสายงานบริษัทเอกชน และอีก 1 คนอยูร่ ะหว่างสมัครงาน ปั จจุบันนักศึกษาเดินทางกลับถึงประเทศ
ไทยเป็ นทีเ รียบร ้อยแล ้ว

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

