
                               
บันทึกขอความ 

หนวยงาน  สํานักบริหารวิชาการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โทร. ๓๙๕๙ 
ท่ี   ศธ   ๐๕๒๔.๐๗/ ว ๑๓๒.๑                        วนัท่ี   ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒                
เร่ือง ขอสงมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๒ 
 
เรียน กรรมการกองทุนการศึกษา 
 
  ดวยงานประชุมและพิธีการ  สํานักบริหารวิชาการ  ขอสงมติการประชุมคณะกรรมการ           
กองทุนการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒  รวมจํานวน ๖ ฉบับ  ดังนี้  
  ๑. เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 
  ๒. เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา 
  ๓. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
  ๔. เรื่อง การจัดสรรกองทุนการศึกษา 
  ๕. เรื่อง ทุนประเภทผูทําชื่อเสียง 
  ๖. เรื่อง ทุนประเภทฉุกเฉิน     
              
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาแจงผูเกี่ยวของทราบ  และถือปฏิบัติตอไป  
 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล) 
                                                                                      ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 
                          เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การพิจารณาทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 
................................................ 

 
  ดวยสํานักบริหารวิชาการ  ไดพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา  (ทุนภายนอก) ใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๒  ดังน้ี 
 ๑.๑.๑ ทุนมูลนิธิเพ่ือการศึกษาคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ในระดับปริญญาโท  มี
นักศึกษาไดรับทุน จํานวน ๒ ราย  ดังนี้ 
  ๑. นายพรเทพ  เจียระประดิษฐกุล คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๒. นางสาวนริสรา ลอยฟา   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 ๑.๑.๒ ทุนราชกรีฑาสโมสร ในระดับปริญญาโท มีนักศึกษาไดรับทุน จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
  ๑. นางสาวณันธา สดชื่น   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
  ๒. นางสาวชนินาถ บุญเหลือม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๓. นางสาวอรทัย ศรีมูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 ๑.๑.๓ ทุนน้ํามันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในระดับปริญญาตรี  มีนักศึกษาไดรับทุน 
จํานวน ๓ ราย  ดังนี้ 
  ๑. นายอนุชา  วิเชียรพราย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๒. นายภานุพงษ  เอ่ียมมงคล  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๓. นายวรรณธนา คูณมาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
  
 ๑.๑.๔ ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ ในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาไดรับทุน จํานวน ๓ ราย 
ดังนี้ 
  ๑. นายถาวร  ศรมีศรี   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒. นายสมควร  เมธสาร   คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๓. นายไกรสิทธิ์  สิงหกาญจนโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
  

 
 
 
 
 

มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 
เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา 

................................................ 
 

  ดวยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดมีคําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ท่ี ๐๒๕๘๑/๒๕๕๑ (๐๑) เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา  ลง
วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  เพ่ือใหการดําเนินงานกองทุนการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  
  ในการนี้ ท่ีประชุมขอเพ่ิมเติม ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ทิพยจักษุรัตน เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนการศึกษา  โดยมอบงานทุนการศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม 
 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
................................................ 

 ดวยท่ีประชุม ไดพิจารณาเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา โดยใหมีการแกไข
ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา จํานวน ๙ ประกาศ  ดังนี้ 
 
 ๑. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทเรียนด ี ใหแกไข  ดังนี้ 
   ๑. ขอ ๓. คุณสมบัติของผูรับทุน 
       ๓.๑ เปนผูที่มีผลการเรียนดี ตองมีผลการเรียนป ๑ เทอมแรก
ไมต่ํากวา ๓.๒๕ จึงจะมีสิทธ์ิขอรับทุน 
       ๓.๒ ตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามที่หลักสูตร
กําหนดไว เวนแตภาคฤดูรอน 
       ๓.๓ เปนผูที่มีความประพฤติดี  ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของ
สถาบันฯ ข้ันรายแรง หรือไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดให
โทษ ดื่มสุราเปนอาจิณ หรือเที่ยวเตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
   ๒. ขอ ๔. เง่ือนไขการรับทุน 
       ๔.๑ เขารวมกิจกรรมชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา หลังจากไดรับทุน สถาบันฯ ใหลงรายละเอียดการชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาจริงในสมุดบันทึกโดยตองลงรายละเอียดการชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน โดยมีผู
ตรวจสอบและบันทึกรับรองตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากําหนด 
       ๔.๒ ตลอดระยะเวลาการรับทุนจะตองไดผลการเรียนเฉล่ียไม
ต่ํากวา ๓.๒๕ มิฉะน้ันจะถูกระงับทุน 
       ๔.๓ หากมีการตรวจสอบพบวามีการใหขอมูลเปนเท็จ ให
คณะกรรมการกองทุนการศึกษามีอํานาจพิจารณายกเลิกการใหทุนการศึกษาได และตัดสิทธิ์การขอทุนทุก
ทุนการศึกษา 
   ๓. ขอ ๕. จํานวนเงินทุนและจํานวนทุน 
       ๕.๒ จํานวนทุนการศึกษาใหพิจารณาตามมติคณะกรรมการ
กองทุนการศึกษา ทั้งน้ีตองไมเกินวงเงินตามมติท่ีกําหนดใชของระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยกองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในแตละปการศึกษา 
 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย  ใหแกไข ดังนี้ 
   ๑. ขอ ๓. คุณสมบัติของผูรับทุน 
       ๓.๑ เปนผูท่ีมีผลการเรียนสะสมไมต่ํากวา ๒.๒๕ 
       ๓.๒ เปนผูที่มีความประพฤติดี  ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของ
สถาบันฯ ข้ันรายแรง หรือไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดให
โทษ ดื่มสุราเปนอาจิณ หรือเที่ยวเตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 



 
       ๓.๓ เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา ผูที่มีรายได
ครอบครัวสุทธิรวมกันปละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
       ๓.๔ รายไดครอบครัวของผูขอรับทุน ตามขอ ๓.๓ พิจารณา
จากหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
         ๓.๔.๑ รายไดรวมของผูขอรับทุนรวมกับรายไดของ
บิดามารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง 
         ๓.๔.๒ รายไดรวมของผูขอรับทุนรวมกับรายไดของ
ผูปกครอง ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดามารดา 
   ๒. โดยใหเพิ่ม หลักฐานการชําระภาษีของบิดามารดา หรือผูปกครอง  
   ๓. ขอ ๕. เง่ือนไขการรับทุน 
       ๕.๑ ตลอดระยะเวลาการรับทุนจะตองไดผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๒.๒๕ มิฉะน้ันจะถูกระงับทุน 
       ๕.๒ เขารวมกิจกรรมชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา หลังจากไดรับทุน สถาบันฯ ใหลงรายละเอียดการชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาจริงในสมุดบันทึกโดยตองลงรายละเอียดการชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน โดยมีผู
ตรวจสอบและบันทึกรับรองตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากําหนด 
       ๕.๓ หากมีการตรวจสอบพบวามีการใหขอมูลเปนเท็จ ให
คณะกรรมการกองทุนการศึกษามีอํานาจพิจารณายกเลิกการใหทุนการศึกษาได และตัดสิทธิ์การขอทุนทุก
ทุนการศึกษา 
   ๔. ขอ ๖. จํานวนเงินทุนและจํานวนทุน 
       ๖.๒ จํานวนทุนการศึกษาใหพิจารณาตามมติคณะกรรมการ
กองทุนการศึกษา ทั้งน้ีตองไมเกินวงเงินตามมติท่ีกําหนดใชของระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยกองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในแตละปการศึกษา 
 
 ๓. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทตอเน่ืองจนจบการศึกษา  ใหแกไข ดังนี้ 
   ๑. ขอ ๓. คุณสมบัติของผูรับทุน 
       ๓.๑ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หมายความวา นักศึกษาตอง
มีผลการเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษาที่ ๑ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
       ๓.๒ เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา ครอบครัวของ
ผูขอรับทุนมีรายไดปละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐.- (หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
       ๓.๓ เปนผูที่มีความประพฤติดี  ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของ
สถาบันฯ ข้ันรายแรง หรือไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดให
โทษ ดื่มสุราเปนอาจิณ หรือเที่ยวเตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
 
 



 
       ๓.๔ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสังกัดการควบคุมดูแลกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศรับบุคคลเขา
ศึกษาท่ีคณะหรือสถาบันฯ กําหนด 
        ๓.๕ ไมเปนผูไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหลงอ่ืน 
       ๓.๖ รายไดครอบครัวของผูขอรับทุน ตามขอ ๓.๒ พิจารณา
จากหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
         ๓.๖.๑ รายไดรวมของผูขอรับทุนรวมกับรายไดของ
บิดามารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง 
         ๓.๖.๒ รายไดรวมของผูขอรับทุนรวมกับรายไดของ
ผูปกครอง ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดามารดา 
   ๒. ขอ ๕. เง่ือนไขการรับทุน 
       ๕.๑ ในขณะรับทุนการศึกษา ผูรับทุนตองมีผลการเรียนในแต
ละภาคการศึกษาไมต่ํากวา ๒.๕๐ มิฉะน้ันจะระงับทุนการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษาที่ ๑  
       ๕.๒ เขารวมกิจกรรมชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา หลังจากไดรับทุน สถาบันฯ ใหลงรายละเอียดการชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน ๓๐ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาจริงในสมุดบันทึกโดยตองลงรายละเอียดการชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน โดยมีผู
ตรวจสอบและบันทึกรับรองตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากําหนด 
       ๕.๓ หากมีการตรวจสอบพบวามีการใหขอมูลเปนเท็จ ให
คณะกรรมการกองทุนการศึกษามีอํานาจพิจารณายกเลิกการใหทุนการศึกษาได และตัดสิทธิ์การขอทุนทุก
ทุนการศึกษา 
       ๕.๔ นักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษาตองพักในหอพักสถาบันฯ 
จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมหอพักสถาบันฯ เฉพาะหองพัดลม ท้ังน้ีไมรวมถึงคาสาธารณูปโภค 
 
       ๕.๕ สํานักบริหารวิชาการอาจจัดใหมีการประชุมกับผูรับทุน
อยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง  
   ๓. ขอ ๖. จํานวนเงินทุนและจํานวนทุน 
       ๖.๑ จํ า น วน เ งิ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห พิ จ า รณ าต า มมติ
คณะกรรมการกองทุนการศึกษา ท้ังน้ีตองไมเกินวงเงินตามมติท่ีกําหนดใชของระเบียบสถาบันฯ  วาดวย
กองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในแตละปการศึกษา 
       ๖.๒ ทุนการศึกษาท่ีใหตามประกาศนี้ เปนทุนการศึกษาที่
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี ๑ หลักสูตรปกติ  
   ๔. ขอ ๗. ทุนการศึกษาท่ีไดรับมีรายละเอียด ดังน้ี 
       ๗.๑ ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  ท้ังภาค
การศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูรอนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร  
 



 
   
        ๗.๒ คาใชจายสวนตัว เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถวน) 
ตอคน เม่ือไดรับการอนุมัติใหไดรับทุน 
       ๗.๓ การไดรับเงินทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา โดย
คาใชจายสวนตัวตามขอ ๗.๒ ใหสวนกองคลังสถาบันฯ โอนเขาบัญชีธนาคารของผูไดรับทุนการศึกษาเมื่อ
นักศึกษามีคุณสมบัติที่กําหนด 
 
 ๔. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทผูทําชื่อเสียงใหสถาบันฯ  ใหแกไข  ดังนี้ 
   ๑. ขอ ๗. จํานวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะไดรับ 
       ๗.๑ ประเภทผูทําชื่อเสียงใหสถาบันฯ ดานการประกวดหรือ
การแขงขันทางวิชาการ และดานกิจกรรมนักศึกษา ดังน้ี 
         ๗.๑.๑ ระดับโลก 
           อันดับ  ๑  จํานวน  ๑oo,ooo   บาท      
           อันดับ  ๒  จํานวน   ๕o,ooo   บาท      
           อันดับ  ๓  จํานวน   ๓o,ooo   บาท 
         ๗.๑.๒ ระดับนานาชาติ 
           อันดับ  ๑  จํานวน   ๕o,ooo   บาท      
           อันดับ  ๒  จํานวน   ๓o,ooo   บาท       
           อันดับ  ๓  จํานวน   ๒๕,ooo   บาท 
         ๗.๑.๓ ระดับเอเชีย 
           อันดับ  ๑  จํานวน   ๔o,ooo   บาท      
           อันดับ  ๒  จํานวน   ๒๕,ooo   บาท       
           อันดับ  ๓  จํานวน   ๒o,ooo   บาท 
         ๗.๑.๔   ระดับอาเซียน 
           อันดับ  ๑  จํานวน   ๒๕,ooo   บาท     
           อันดับ  ๒  จํานวน   ๑๕,ooo   บาท    
           อันดับ  ๓  จํานวน   ๑๐,ooo   บาท 
         ๗.๑.๕   ระดับประเทศ 
           อันดับ  ๑  จํานวน   ๒o,ooo   บาท     
           อันดบั  ๒  จํานวน   ๑o,ooo   บาท    
           อันดับ  ๓  จํานวน     ๕,ooo   บาท 
   ๕. ขอ ๙. เง่ือนไขการรับทุน 
       ๙.๒ ในการแขงขันแตละประเภทจํานวนผูเขาแขงขันจากทุก
สถาบัน ถาแขงเปนทีมตองไมต่ํากวา ๘ หนวยงาน และถาจํานวนผูเขาแขงขันในทีมเกินกวา ๘ คน ท้ังน้ีเงิน
เฉลี่ยรายบุคคลเพิ่มเปน ๒ เทา     



 
 ๕. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทผูท่ีเสนอผลงานทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการหรือการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ  ใหแกไข  ดังนี้ 
   ๑. ขอ ๘. งบประมาณของเงินทุนสนับสนุนการไปเผยแพรผลงานตามขอ 
๖.๒ แบงได ดังน้ี 
       ๘.๑ การสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานในประเทศ
ของนักศึกษาตามอัตราท่ีจายจริงแตไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทสําหรับการประชุมในประเทศระดับชาติ และไมเกิน 
๕,๐๐๐ สําหรับการประชุมในประเทศในระดับนานาชาติ  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
         (๑) คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมตามอัตราการ
ลงทะเบียนลวงหนาสําหรับนักศึกษา (ถามี) โดยแนบหลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารแสดงกําหนดการ
ลงทะเบียนดวย 
         (๒) คา เดินทางไปและกลับ  ตามที่ จ ายจริ ง โดยมี
หลักฐานตั๋วโดยสาร และนักศึกษาจะตองเปนผูรับรองการเดินทาง 
         (๓) คาท่ีพักในอัตราไมเกินคนละ  ๕๐๐  บาทตอคืน โดยมี
หลักฐานการเขาพัก 
       ๘.๒ การสนับสนุนคาใชจ ายในการเผยแพรผลงานใน
ตางประเทศของนักศึกษาตามอัตราที่จายจริงแตไมเกิน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
         (๑)  คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมตามอัตราการ
ลงทะเบียนลวงหนาสําหรับนักศึกษา (ถามี) โดยแนบหลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารแสดงกําหนดการ
ลงทะเบียนดวย  
         (๒)  คาเดินทางไปและกลับ ตามที่จายจริงโดยมีหลักฐานตั๋ว
โดยสาร และนักศึกษาจะตองเปนผูรับรองการเดินทาง 
         (๓)  คาท่ีพักตามที่จายจริง โดยมีหลักฐานการเขาพัก 
    ท้ังน้ีนักศึกษาตองขอสนับสนุนคาลงทะเบียนเปนอันดับแรกสวนที่เหลือ
จึงจะสามารถขอสนับสนุนคาเดินทางและคาท่ีพักได 
   ๒. ขอ ๑๑. หลังจากที่นักศึกษาไดไปเผยแพรผลงานแลว ใหนําหลักฐาน
คาใชจายในการไปเผยแพรผลงาน คําสั่งอนุมัติ และหลักฐานตามขอ ๑๐.๑ ถึงขอ ๑๐.๔ ยื่นตอผูอํานวยการ
สํานักบริหารวิชาการเพื่อเบิกจาย พรอมเอกสาร ดังตอไปน้ี  
       ๑๑.๒ กรณีการไปเผยแพรผลงานตามขอ ๖.๒   
         (๑) ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน  
         (๒) ตั๋วโดยสารไปและกลับ พรอมใบแจงหน้ี  (กรณี
เดินทางโดยเครื่องบิน จะตองแนบหลักฐานดังน้ี คือ บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือบัตรโดยสารเครื่องบิน
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Ticket) และบัตรผานข้ึนเคร่ือง (Boarding Pass) พรอมใบเสร็จรับเงินคาบัตร
โดยสารเครื่องบิน) 
         (๓) ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเขาพักในที่พักน้ันๆ   
 



 
 
 ๖. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน   ใหแกไข  ดังนี้ 
   ๑. ใหเพิ่ม ขอ ๔. เง่ือนไขการรับทุน 
       หากมีการตรวจสอบพบวามีการใหขอมูลเปนเท็จ ใหคณะ 
กรรมการกองทุนการศึกษามีอํานาจพิจารณายกเลิกการใหทุนการศึกษาได และตัดสิทธิ์การขอทุนทุก
ทุนการศึกษา 
   ๒. ขอ ๕. จํานวนเงินทุนและจํานวนทุน ใหพิจารณาตามความเดือดรอน
เปนรายกรณีไป 
   ๓. ขอ ๖. จํานวนทุนการศึกษาใหพิจารณาตามมติคณะกรรมการกอง
ทุนการศึกษา ท้ังน้ีตองไมเกินวงเงินตามมติท่ีกําหนดใชของระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง วาดวยกองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ในแตละปการศึกษา    
 
 ๗. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประเภทพัฒนาบุคลากร  ใหดําเนินการแกไข  ดังนี้ 
   ๑. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับทุนการศึกษาจากกอง
ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทพัฒนาบุคลากร 
   ๒. ขอ ๖. คุณสมบัติของผูสมควรไดรับทุน 
       ๖.๑ หากเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ในระดับปริญญาตรีป
สุดทายจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตองเปนผูไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๓.๕๐ ข้ึนไปในระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
       ๖.๒ หากเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองเปนผูไดรับคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๗๕ ข้ึนไปในระดับปริญญาโท และมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมี Impact Factor อยางนอย ๒  ฉบับในระหวางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสวนงานวิชาการคณะที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู 
   ๓. ใหเพิ่ม ขอ ๗. เง่ือนไขการรับทุน 
       ๗.๑ นักศึกษาที่ไดรับทุนหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว จะตอง
เปนอาจารยในสาขาวิชาน้ัน ๆ ของสถาบันฯ 
       ๗.๒ ในขณะที่กําลังศึกษา จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวาที่กําหนดไว ตามขอ ๑๑. มิฉะน้ันนักศึกษาจะตองชดใชทุน 
       ๗.๓ หากมีการตรวจสอบพบวามีการใหขอมูลเปนเท็จ ให
คณะกรรมการกองทุนการศึกษามีอํานาจพิจารณายกเลิกการใหทุนการศึกษาได และตัดสิทธ์ิการขอทุนทุก
ทุนการศึกษา 
 
 
 



 
 
   ๔. ขอ ๘. ลักษณะเงินทุนที่นักศึกษาจะไดรับ 
       ๘.๑ คาธรรมเนียมการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจาย ไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และไมเกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
       ๘.๒ คาใชจายสวนตัว เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถวน) 
   ๕. ขอ ๑๐. ทุนการศึกษาตามประกาศนี้ สํานักบริหารวิชาการจะเปนผู
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน 
 
 ๘. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา เร่ือง การจายเงินรายไดเปนทุนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ใหแกไข  ดังนี้ 
   ๑. ขอ ๖. จํานวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะไดรับ คือ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตร   
 
 ๙. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา เร่ือง การจายเงินรายไดเปนทุนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร  ใหแกไข  ดังนี้ 
   ใหนําประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา เร่ือง การจายเงินรายไดเปน
ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง เร่ือง การรับสมัครผูชวยสอนอาจารยในวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา TA  มารวมเปนฉบับเดียวกัน โดยวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงผูชวยอาจารย
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การจัดสรรกองทุนการศึกษา 
................................................ 

  ตามท่ีประชุม ไดหารือเรื่องการจัดสรรกองทุนการศึกษา  กรณีท่ีจัดสรรทุนในแตละประกาศซึ่งได
กําหนดวงเงินไวแลว แตจํานวนนักศึกษาที่สมัครขอทุนไมครบตามจํานวนที่กําหนดในแตละปงบประมาณ ใหแตละ
คณะสามารถนําเงินท่ีเหลือไปจัดสรรเปนทุนประเภทอื่นไดตามความเหมาะสม 
 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  ทุนประเภทผูทําชื่อเสียง 
................................................ 

  ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ใหเบิกจายตามประกาศและใชหลักเกณฑเดิมไปกอน 
  ๒. ใหนํารายชื่อนักศึกษาผู ท่ีขอรับทุนซึ่งผานการพิจารณาแลว เสนอที่ประชุมให
คณะกรรมการรับรองในคราวประชุมครั้งตอไป สวนรายช่ือผูท่ีไมผานการพิจารณาใหนําเสนอเขาท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาครั้งตอไป 
  ๓. นักศึกษาผูเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๖ ผูท่ีไดรับ
รางวัลใหกรอกแบบฟอรมการขอรับทุนประเภทผูทําชื่อเสียงใหสถาบันฯ ซ่ึงตรวจสอบและรวบรวมขอมูล โดยใช
หลักเกณฑตามประกาศเดิม พรอมท้ังนํารายชื่อผูท่ีไดรับรางวัลเสนอเขาท่ีประชุมครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  ทุนประเภทฉุกเฉิน 
................................................ 

  ท่ีประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากคณะ กรณีนักศึกษาไดรับความเดือดรอน  
จํานวน ๒ ราย ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๒. มอบงานทุนการศึกษา แจงสํานักทะเบียนและประมวลผล เรื่องการผอนผัน
คาธรรมเนียมการศึกษา โดยใหผอนผันไปจนกวาคณะกรรมการกองทุนการศึกษาจะพิจารณาใหแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 


