
  
 

        
 
ประกาศมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รืไอง  รับสมัครคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนการศึกษาเปศึกษาวิชา 
        ณ มหาวิทยาลัยซีอานจียวทง ิXi'an Jiaotong University : XJTUี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจําปการศึกษา ๎๑๒๏ ิค.ศ. ๎์๎์ี ระดับปริญญาท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
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  ดຌวยมหาวิทยาลัยซีอานจียวทง ิXi'an Jiaotong Uniersity : XJTUี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดຌทูลกลຌาทูลกระหมอมถวายทุนการศึกษาดสมดใจพระกนิษฐาธิราชจຌา กรมสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พืไอพระราชทานกนักรียนเทยทีไมีคุณสมบัติ ตามขຌอกําหนดของมหาวิทยาลัยเปศึกษา
ระดับปริญญาท฿นสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรละทคนลยี หรือการจัดการดຌานวิทยาศาสตรละ
วิศวกรรมศาสตร ทีไมหาวิทยาลัยซีอานจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปการศึกษา ๎๑๒๏ ิค.ศ. ๎์๎์ี 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน ๏ ทุน ดังรายละอียด ตอเปนีๅ 

 ํ.   ทุนทีไรับสมัคร ทุนระดับปริญญาท สาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรละทคนลยี หรือ
การจัดการดຌานวิทยาศาสตรละวิศวกรรมศาสตร ิหลักสูตรภาษาอังกฤษี จํานวน  ๏ ทุน รายละอียดของทุน
ละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารนบทຌาย 

 ๎.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคดัลือก 
  ผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
  ๎.ํ   มีสัญชาติเทย 
  ๎.๎   มีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๐ กุมภาพันธ ๎๑๒๏ี 
  ๎.๏   ปนผูຌมีวุฒิทางการศกึษาละผลการรียน ดังนีๅ 
   ิํี   กําลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรหีรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ
฿นระดับดียวกัน฿นสาชาวิชา ตามอกสารนบทຌาย ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา  ทีไ
ผานมา฿นระดับปริญญาตรี เมตไํากวา ๏.์์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ ๑ = ๐ ๒ = ๏ ๓= ๎ ๔ = ํ 
๕ หรือ ๖= ์ี หรือรຌอยละ ๓๑ หรอืทียบเดຌเมตไํากวานีๅ หรือ 
   ิ๎ี  สํารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
฿นสาขาวิชา ตามอกสารนบทຌาย ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไํากวา ๏.์์ ิ฿น
ระบบการวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ ๑ = ๐  ๒ = ๏  ๓= ๎  ๔ = ํ ๕ หรือ ๖= ์ี หรือรຌอยละ ๓๑ หรือทียบเดຌ เม
ตไํากวานีๅ 
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  ๎.๐  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสม฿นระบบการวัดผลการรียนทีไเมปนเปตามทีไกําหนด 
฿นขຌอ .๎๏ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาปนผูຌมีผลการรยีนทียบทากับผลการรียน 
ทีไกําหนดเวຌตามอกสารนบทຌาย หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัคร
คัดลือกครัๅงนีๅ 
  ๎.๑   ปนผูຌเมอยูระหวางการรับทุนอืไน฿ด  
  ๎.๒   ปจจุบันเมเดຌศึกษา หรือทํางาน฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๎.๓   มีสุขภาพละพลานามัยสมบูรณ 

 ๏.  การรับสมัคร  
  ๏.ํ ผูຌประสงคจะสมัครคัดลือก สามารถดูรายละอียดทางอินทอรนใต ฿นวใบเซตของ
มูลนิ ธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีไ 
https://.princessูit.org/th/scholarship/xjtu/ พรຌอมทัๅงสามารถพิมพบบฟอรมทีไ ฿ชຌ฿นการสมัคร
คัดลือกจากวใบเซตดังกลาวเดຌ 
  ๏.๎  ผูຌประสงคจะสมัครคัดลือก สามารถสมัครเดຌตัๅงตบัดนีๅ จนถึงวันทีไ ํ๐ กุมภาพันธ ๎๑๒๏ 
  ๏.๏ กําหนดการละวิธีการยืไน฿บสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองกรอกรายละอียด
฿น฿บสมัครคัดลือก฿หຌครบถຌวนละถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอดຌวยตนอง ละสง฿บสมัคร หลักฐานละ
อกสารตางโ เปทีไ มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ิสมัครทุนมหาวิทยาลัยซีอานจียวทงี ลขทีไ ๓๏/ํ อาคาร สวทช. ถนนพระรามทีไ ๒ ขตราชทวี 
กรุงทพมหานคร ํ์๐์์ ภาย฿นวันทีไ ํ๐ กุมภาพันธ ๎๑๒๏ ทางเปรษณียลงทะบียนดวนพิศษ ิ๕MSี 
ดยจะถือวันทีไทําการเปรษณียตຌนทางประทับตรารับอกสารปนสําคัญ ละหากผู ຌสมัครคัดลือกนําสง
อกสารอง จะถือวันที ไงานสารบรรณของมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริฯ ประทับตรารับ
อกสารปนสําคัญ   
  ๏.๐ หลักฐานละอกสารประกอบการสมัครทีไจะตຌองสง฿หຌมูลนิธิทคนลยีสารสนทศ
ตามพระราชดําริฯ  มีดังนีๅ 
   ิํี  ฿บสมัครทีไพิมพจากอินทอรนใต พรຌอมติดรูปถายหนຌาตรง เมสวมหมวก เมสวมวนตาดํา 
ขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว ซึไงถายเวຌเมกิน ํ ป จํานวน ํ ฉบับ พรຌอมลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน  
   ิ๎ี  สํานาระบียนสดงผลการรียน ิTranscript of recordsี ฉบับภาษาอังกฤษทีไมี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรบัรอง จํานวน ํ ฉบับ  
   ิ๏ี  สํานาปริญญาบัตร หรือสํานาหนังสือรับรองการสํารใจการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
ทีไมีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ํ ฉบับ หรือสํานาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูຌสมัคร 
ทีไกําลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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   ิ๐ี  หนังสือรับรองจากอาจารยทีไปรึกษา หรือผูຌบังคับบัญชา ขียนปนภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๎ ทาน รวม ๎ ฉบับ 
   ิ๑ี  ประวัติสวนตัวปนภาษาอังกฤษ ิ๓urriculum itaeี จํานวน ํ ฉบับ 
   ิ๒ี  สํานาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ิถຌามีี 
   ิ๔ี สํานาบัตรประจําตัวประชาชน/สํานาบัตรประจําตัวจຌาหนຌาทีไของรฐั จํานวน ํ ฉบับ 
   ิ๕ี  สํานาหนังสือดินทางเทย ิPassportี จํานวน ํ ชุด ิกรณีมีหนังสือดินทางอยูลຌวี 
   ทัๅงนีๅ สามารถติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ คุณยาวลักษณ คนคลอง ทรศัพท
หมายลข ์๎ ๑๒๐ ๓์์์ ตอ ๔ํ๔ํ๏ เปรษณีย อิลใ กทรอนิกส  : yaoalak๐nstda.or.th หรือ  
คุณนฤมล สุขกษม ทรศัพทหมายลข ์๎ ๑๒๐ ๓์์์ ตอ ๔ํ๕๎๎ เปรษณีย อิลใกทรอนิกส  : 
naruemon.sukkasame๐nstda.or.th 

 ๐.  วิธีการคัดลือกผูຌเดຌรับทุน 
  ๐.ํ  มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริฯ รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรละ
ทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี ิปฏิบัติหนຌาทีไฝายลขานุการมูลนิธิฯี จะประมินผูຌสมัครคัดลือกจาก฿บสมัคร อกสาร
ละหลักฐานตางโ พืไอประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการสัมภาษณ ภาย฿นวันทีไ ํ๙ กุมภาพันธ ๎๑๒๏ ทาง
วใบเซต https://.princessูit.org/th/scholarship/xjtu/ 
  ๐.๎  คณะกรรมการพิจารณาคัดลือกฯ ดํานินการสัมภาษณผูຌมีสิทธิขຌารับการสอบ
สัมภาษณ ภาย฿นวันทีไ ๎๙ กุมภาพันธ ๎๑๒๏ 
  ๐.๏  มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริฯ ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
ภาย฿นวันทีไ ๙ มีนาคม ๎๑๒๏ ทางวใบเซต https://.princessูit.org/th/scholarship/xjtu/ 
  ๐.๐  ผูຌผานการคัดลือกจะตຌองสง฿บสมัครพืไอขຌาศึกษาตอดยสมัครผานทางวใบเซต
ข อ ง ม ห าวิ ท ย าลั ย ซี อ าน จี ย วท ง  ภ าย ฿น วั น ทีไ  ํ ๑  มี น าค ม  ๎ ๑ ๒ ๏  ิดู ร าย ล ะ อี ย ด เดຌ ทีไ 
http://sie.xjtu.edu.cn/en/S๓๘OL๑RS๘๙PSแ/Scholarships_Programs_for_Postgraduate_Studies.htmี 
  ๐.๑  ผูຌผานการคัดลือก จะตຌองดินทางเปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยซีอานจียวทง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประมาณตຌนดือนกันยายน ๎๑๒๏ 

 ๑.  การพกิถอนทุน 
  มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดําริฯ ละมหาวิทยาลัยซีอานจียวทง ิXi'an Jiaotong 
Uniersity : XJTUี สาธารณรัฐประชาชนจีน จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณี
หนึไง ดังนีๅ 
  ๑.ํ  เมสามารถดินทางเปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานจียวทง ิXi'an Jiaotong Uniersity 
: XJTUี สาธารณรัฐประชาชนจีน เดຌตามวันทีไมหาวิทยาลัยกําหนด 





รายละเอียดทุนการศึกษา 
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ิXi'an Jiaotong University : XJTUี สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประจําปการศึกษา ๎๑๒๏ ิค.ศ. ๎๐๎๐ี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 
ิํี Master of Poer ๕ngineering and ๕ngineering Thermophysics 
ิ๎ี Master of Nuclear Science and Technology 
ิ๏ี Master of ๕lectronic Science and Technology 
ิ๐ี Master of ๓omputer Science and Technology 
ิ๑ี Master of Management Science and ๕ngineering 
ิ๒ี Master of Mechanical ๕ngineering 
ิ๓ี Master of ๕lectrical ๕ngineering 
ิ๔ี Master of ๙nformation and ๓ommunication ๕ngineering 
ิ๕ี Master of ๓ontrol Science and ๕ngineering 
ิํ์ี Master of ๑eronautical and ๑stronautic Science and Technology 

ปรญิญาท สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

๏ ู กําลั งศึกษาชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หรือสํารใจการศึกษาระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรละ
ทคนลย ีหรือสาขาวชิาอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง  
ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรไมตไํากวา 
๏.์์ หรือรຌอยละ ๓๑ หรือทียบไดຌไมตไํากวานีๅ 
ู อายุไมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
 

 
 
 
 

อกสารนบทຌาย 


