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เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา 

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 

(Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรฐัประชาชนจีน ไดทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อพระราชทานแกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือการจัดการดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ที่มหาวิทยาลัย 

ซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

จำนวน ๓ ทุน ดังรายละเอียด ตอไปนี ้

 ๑.   ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ 

การจัดการดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓ ทุน รายละเอียดของทุนและ

เงื่อนไขการศกึษาตามเอกสารแนบทาย 

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ผูมีสิทธิสมัครคดัเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๒.๑   มีสัญชาติไทย 

  ๒.๒    มีอายุไมเกิน ๓๕ ป นับถึงวันที่ปดรับสมัคร (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖) 

    ๒.๓   เปนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 

   (๑)   กำลังศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา

ในระดับปริญญาตรี ไมต่ำกวา ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที ่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ  

F= ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ หรอื 

   (๒)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย และตองไดคะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ำกวา ๓.๐๐  

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

ไมต่ำกวาน้ี 

(สำเนา) 
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  ๒.๔  มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี ้

   (๑) คะแนน TOEFL ไมต่ำกวา ๘๐ คะแนน (Internet-based) หรือ 

   (๒) คะแนน IELTS ไมต่ำกวา ๖.๐ คะแนน  

  ๒.๕  ผู สมัครที ่ม ีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมในระบบการวัดผลการเรียนที่ไมเปนไปตามที่กำหนด  

ในขอ ๒.๓ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงวาเปนผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียน  

ที่กำหนดไวตามเอกสารแนบทาย หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัคร

คัดเลือกครั้งน้ี 

  ๒.๖   เปนผูไมอยูระหวางการรับทุนอื่นใด หากอยูระหวางการรับทุนอื่นใด หรือยังมีขอผูกพัน 

การปฏิบัติราชการ/ปฏิบัตงิานชดใชทุน ตองไดรบัอนุมัติจากตนสังกัด  

  ๒.๗   ปจจุบันไมไดศึกษา หรอืทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ๒.๘   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ 

 ๓.  การรับสมัคร  

  ๓.๑ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอรเน็ต ในเว็บไซตของมูลนิธิ

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

  ๓.๒ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถพิมพแบบฟอรมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต

ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/ และ

สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

  ๓.๓ กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียดใน

ใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง และสงใบสมัคร หลักฐานและเอกสาร

ตางๆ ไปที ่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ ๗๓/๑ 

อาคาร สวทช. ถนนพระรามที ่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่  ๒๗ มกราคม 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 ๒ ทาน รวม ๒ 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) จะประเมินผูสมัครคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารและ

หลักฐานตาง ๆ เพื่อประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต 

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

  ๔.๒  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ดำเนินการสัมภาษณผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ  

ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

  ๔.๓  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน

ภายในวันท่ี ๑๔ กมุภาพันธ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/ 

  ๔.๔  ผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับทุน จะตองสงใบสมัครเพื่อเขาศึกษาโดยสมัครผาน

ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ดูรายละเอียดไดที่ 

https://sie.xjtu.edu.cn/en/2023master_en.pdf 

  ๔.๕  ผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับทุน และไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย จะตอง

เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และ

เขาศึกษาในตนเดือนกันยายน ๒๕๖๖ อนึ่ง หากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมมีนโยบายอนุญาตใหนักศึกษาตางชาติ

เดินทางเขาประเทศเพื ่อศึกษาแบบ on-site ผูผานการคัดเลือกสามารถประสานมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง เพื่อ

ดำเนินการขอเลื่อนระยะเวลาการเขาเรียน (Extension of Enrolment) ได ภายในภาคเรียนท่ี ๑ ของชั้นปที่ ๑ เทานั้น 

โดยสามารถดำเนินการไดเพียง ๑ ครั้ง และระยะเวลาที่สามารถเลื่อนไดสูงสุดคือ ๑ ป (ตลอดหลักสูตร) 

 

 

 

  



- ๔ - 

 

 ๕.  การเพิกถอนทุน 

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชน

จีน จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  ๕.๑  ไมสามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ไดตามวันทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

  ๕.๒   ไดลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือทำงาน

ในสาธารณรฐัประชาชนจีน ในระหวางที่ไดรบัทุนจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  

  ๕.๓   ผูไดรับทุนสงหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เปนเท็จ 

  ๕.๔   ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาท่ีทำกับมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ๕.๕  ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ำกวามาตรฐาน หรือ อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นวาผูรับทุน   

ไมสามารถจะสำเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนด 

  ๕.๖   ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืนๆ  

 ๖.  เงื่อนไขการรับทุน 

  ทุนการศึกษานี้เปนทุนที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานใหแกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเปนทุนที่ไมมีขอผูกพันการชดใชทุน 

ดังนั้น หากผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมสามารถรับเง่ือนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเปนการ

กระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสไดรับการสนับสนุนในลักษณะดังกลาวในอนาคต           

       

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                 
 

 (นายไพรัช   ธัชยพงษ) 

กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

      สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 


