
 
        
 

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 
 
 ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ 
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๖ (ค.ศ.๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื ่อนไข
การศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และรับสมัครถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น 

 บัดนี ้ มูลนิธ ิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื ่อประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โดยเอกสารการสมัครทั้งหมดต้องมาถึงที่
มูลนิธิฯ ตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในประกาศรับสมัครภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มูลนิธิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 

(นายไพรัช  ธัชยพงษ์) 
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(สำเนา) 



เอกสารแนบท้าย 
รายละเอียดทุนการศึกษาและเงื่อนไขการศึกษา 

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จำนวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

๑)  Master of Mechanical Engineering 
๒)  Master of Power Engineering and Engineering 

Thermophysics 
๓)  Master of Electronic Science and Technology 
๔)  Master of Information and Communication 

Engineering 
๕)  Master of Control Science and Engineering 
๖)  Master of Computer Science and Technology 
๗)  Master of Materials Science and Engineering 
๘)  Master of Electrical Engineering 
๙)  Master of Management Science and 

Engineering 

ปริญญาโท สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ ๑. กำลังศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของหลกัสูตรระดับปริญญาตรี หรือ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวา่นี ้

๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นบัถึงวันที่ปดิรับสมัคร 
๔. ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

- คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกวา่ ๘๐ คะแนน (Internet-based) หรอื 
- คะแนน IELTS ไม่ต่ำกวา่ ๖.๐ คะแนน 

 

 
 



แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลกัสูตรภาษาอังกฤษ 
(ฉบับแก้ไขตามประกาศมลูนิธิฯ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  

เร่ือง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง) 
 

ที่ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน 
สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัคร
คัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/ 

27 ธันวาคม 2565 
ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 

2 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าทีฝ่่ายเลขานุการมูลนิธฯิ) พิจารณาผู้สมัครจากใบ
สมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑข์องหลักสูตร 

4 กุมภาพันธ์ 2566 
ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566 

3 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/) 

9 กุมภาพันธ์ 2566 

4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ดำเนินการสัมภาษณผ์ู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

5 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิได้รบัทุน ทางเวบ็ไซต์ 
(https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)  

16 กุมภาพันธ์ 2566 

6 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทนุ จะต้องส่งใบสมัครเพือ่เข้าศึกษาโดยสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซีอานเจียวทง (ดูรายละเอียดได้ที่  
https://sie.xjtu.edu.cn/en/2023master_en.pdf)  

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

7 ผู้ได้รับทนุออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ปลายเดือน สิงหาคม 2566 

 
 


