
  
 

        

 
    ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) 

ประจําป9การศึกษา ๒๕๖๐ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

  ด�วย สํานักงาน ก.พ. ได�รับแจ�งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) 
ว"า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได�ทูลเกล�าฯ ถวาย    
ทุนการศึกษาแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานแก"นักเรียนไทยท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามข�อกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร� หรือเศรษฐศาสตร�ประยุกต� 
ท่ีมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจําปHการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ทุน ดังรายละเอียด 
ต"อไปนี้ 

 ๑.   ทุนท่ีรับสมัคร จํานวน  ๓ ทุน  
  รายละเอียดของทุนและเง่ือนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท�าย ๑ 

 ๒.  คุณสมบัติของผูEมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑   เปQนผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม"มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกําหนดไว�ตามเอกสารแนบท�าย ๒ 
  ๒.๒   มีอายุไม"เกิน ๓๕ ปHนับถึงวันท่ีปSดรับสมัคร (วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) 
  ๒.๓   เปQนผู�มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 
   (๑)   กําลังศึกษาชั้นปHสุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได�
ในระดับเดียวกันในสาชาวิชา ตามเอกสารแนบท�าย ๑ และต�องได�คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา  
ท่ีผ"านมาในระดับปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ 
E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๗๕ หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ หรือ 
   (๒)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย"างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท�าย ๑ และต�องได�คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ตํ่ากว"า ๓.๐๐ 
(ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔  B = ๓  C= ๒  D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๗๕ หรือเทียบได� 
ไม"ต่ํากว"านี้ 
 

(สําเนา) 



๒ 

 
  ๒.๔  ผู�สมัครสอบท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระบบการวัดผลการเรียนท่ีไม"เปQนไปตามท่ีกําหนด 
ในข�อ ๒.๓ จะต�องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว"าเปQนผู�มีผลการเรียนเทียบเท"ากับผลการเรียน 
ท่ีกําหนดไว�ตามเอกสารแนบท�าย ๑ หากผู�ใดไม"มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว"าไม"มีสิทธิในการสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้ 
  ๒.๕   เปQนผู�ไม"อยู"ระหว"างการรับทุนอ่ืนใด  
  ๒.๖   ป̂จจุบันไม"ได�ศึกษา หรือทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๒.๗   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ� 

 ๓.  การรับสมัคร  
  ๓.๑ ผู�ประสงค�จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร�เน็ต ในเว็บไซต�ของ 
สํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข�อ "ทุนศึกษาต"อ/ทุนฝgกอบรม" หัวข�อย"อย "ทุนอ่ืน ๆ" พร�อมท้ัง
สามารถพิมพ�แบบฟอร�มท่ีใช�ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต�ดังกล"าวได� 
  ๓.๒  ผู�ประสงค�จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได�ตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
  ๓.๓ กําหนดการและวิธีการย่ืนใบสมัครคัดเลือก ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครคัดเลือกให�ครบถ�วนและถูกต�อง พร�อมทั้งลงลายมือชื่อด�วยตนเอง และส"งใบสมัคร หลักฐาน 
และเอกสารต"าง ๆ ไปที่สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   
สยามบรมราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) เลขท่ี ๗๓/๑ อาคาร สวทช.     
ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทางไปรษณียIลงทะเบียน
ดJวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันท่ีทําการไปรษณีย�ต�นทางประทับตรารับเอกสารเปQนสําคัญ และหากผู�สมัครคัดเลือก 
นําส"งเอกสารเอง จะถือวันท่ีงานสารบรรณ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) 
ประทับตรารับเอกสารเปQนสําคัญ  
  ๓.๔ หลักฐานและเอกสารท่ีจะตEองสJงใหEสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี
แหJงชาติ (สวทช.) มีดังนี้ 
   (๑)  ใบสมัครท่ีพิมพ�จากอินเทอร�เน็ต พร�อมติดรูปถ"ายหน�าตรง ไม"สวมหมวก ไม"สวมแว"นตาดํา 
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซ่ึงถ"ายไว�ไม"เกิน ๑ ปH จํานวน ๑ ฉบับ พร�อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน  
   (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษท่ีมี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ  
   (๓)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
ท่ีมีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู�สมัคร 
ท่ีกําลังศึกษาอยู"ชั้นปHสุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 
 
 



๓ 

 
   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารย�ท่ีปรึกษา หรือผู�บังคับบัญชา จํานวน ๒ ท"าน รวม ๒ ฉบับ 
   (๕)  ประวัติส"วนตัวเปQนภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๖)  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ�ามี) 
   (๗)  หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก
หัวหน�าส"วนราชการ/หน"วยงานเจ�าสังกัด โดยใช�แบบฟอร�ม สนง. ก.พ. ๕ (กรณีที่ผู�สมัครเปQนข�าราชการ/
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ) 
   (๘) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๙)  สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู"แล�ว) 
 

 ๔.  วิธีการคัดเลือกผูEไดEรับทุน 
  ๔.๑  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประเมินผู�สมัครคัดเลือก 
จากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต"าง ๆ เพ่ือประกาศรายช่ือผูEมีสิทธิเขEาสัมภาษณI ภายในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
ทางเว็บไซตI www.nstda.or.th/XJTU   
  ๔.๒  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะดําเนินการสัมภาษณI
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
  ๔.๓  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายช่ือ 
ผูEผJานการคัดเลือก ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธI ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตI www.nstda.or.th/XJTU  
  ๔.๔  ผู�ผ"านการคัดเลือกจะต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL หรือ 
TOEIC หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ท่ีเปQนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต"าง ๆ และจะต�อง 
ส"งใบสมัครเพ่ือเข�าศึกษาต"อโดยสมัครผ"านทางเว็บไซต�ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) 
ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ (ดูรายละเอียดได�ท่ี http://sie.xjtu.edu.cn/en/index หัวข�อ Scholarships 
หัวข�อย"อย Chinese Government Scholarship) 
  ๔.๕  มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) จะแจ�งรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 
มายังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
และประกาศรายชื่อผู�ท่ีได�รับทุนทางเว็บไซต�ของคณะการศึกษาระหว"างประเทศ Xi'an Jiaotong University 
(http://sie.xjtu.edu.cn) 

 ๕.  การเพิกถอนทุน 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง 
(Xi'an Jiaotong University) จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก"ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๕.๑  ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีนได�
ตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



๔ 

 
  ๕.๒   ไม"มีหนังสืออนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจาก
หัวหน�าส"วนราชการ/หน"วยงานเจ�าสังกัด 
  ๕.๓   ได�ลงทะเบียนเรียนเปQนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ
ทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว"างท่ีได�รับทุนจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)    
  ๕.๔   ผู�ได�รับทุนส"งหลักฐาน และเอกสารท่ีใช�ในการสมัครท่ีเปQนเท็จ 
  ๕.๕   ผู�ได�รับทุนละเมิดสัญญาท่ีทํากับมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)  
  ๕.๖  ผู�ได�รับทุนมีผลการเรียนท่ีต่ํากว"ามาตรฐาน หรือ อาจารย�ท่ีปรึกษาให�ความเห็นว"าผู�รับทุน  
ไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาได�ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
  ๕.๗   ผู�ได�รับทุนได�รับทุนจากหน"วยงานอ่ืน ๆ  
  ๕.๘   รัฐบาลไทยขอให�เพิกถอนการให�ทุนแก"ผู�ได�รับทุน 

 

 ๖.  เง่ือนไขการรับทุน 
  ทุนการศึกษานี้เปQนทุนที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทูลเกล�าฯ ถวายแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมอบให�แก"นักศึกษา
ในพระราชานุเคราะห�ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปQนทุนที่ไม"มีข�อผูกพัน 
ดังนั้น หากผูEท่ีไดEรับการคัดเลือกแลEวไมJสามารถรับเง่ือนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเป[น
การกระทบกระเทือนตJอช่ือเสียงของประเทศไทยและโอกาสไดEรับความชJวยเหลือในลักษณะดังกลJาวในอนาคต 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่อ)            พัชรภากร  เทวกุล 
(หม"อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



 

 
 

รายละเอียดทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

(๑) Electrical Engineering 
(๒) Power Engineering and Thermal Fluid Science 
(๓) Mechanical Engineering 
(๔) Electronic and Information Engineering 
(๕) Applied Economics 

โท สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓ - กําลังศึกษาชั้นป;สุดท>ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรM 
  เศรษฐศาสตรM บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข>อง  
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมTต่ํากวTา ๓.๐๐  
  หรือร>อยละ ๗๕ หรือเทียบได>ไมTต่ํากวTานี้ 
- อายุไมTเกิน ๓๕ ป; นับถึงวันที่ปYดรับสมัคร 
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มาตรา ๓๖ แห
งพระราชบญัญตัริะเบยีบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 ผู �ที ่จะเข�ารับราชการเป(นข�าราชการพลเรือนต�องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม
มีลักษณะต�องห�าม     
ดังต
อไปนี้ 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (๑)   มีสัญชาติไทย 
      (๒)    มีอายุไม
ต่ํากว
าสิบแปดป5 
      (๓)    เป(นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขด�วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต�องห�าม 
      (๑)    เป(นผู�ดํารงตําแหน
งทางการเมือง    
  (๒)    เป(นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไม
สมประกอบ 
หรือเป(นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
      (๓)    เป(นผู�อยู
ในระหว
างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก
อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๔)   เป(นผู�บกพร
องในศีลธรรมอันดีจนเป(นท่ีรังเกียจของสังคม 
      (๕)    เป(นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน
งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี
ในพรรคการเมือง 
       (๖)    เป(นบุคคลล�มละลาย 
      (๗)    เป(นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว�นแต
เป(นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล
ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน
วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (๙)    เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๐)  เป(นผู�เคยถูกลงโทษไล
ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๑)  เป(นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน หน
วยงานของรัฐ 
 

     ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป(นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)   
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต
ถ�าเป(นกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้น
ต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม  (๑๐) ผู�นั้นต�องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แล�ว และต�องมิใช
เป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต
อหน�าท่ี 
                                               

-------------------------------------- 
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