
                               

บันทึกขอความ 
หนวยงาน  สํานักบริหารวิชาการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โทร. ๓๙๕๙ 
ท่ี   ศธ   ๐๕๒๔.๐๗/ ว ๑๒๓๕.๑                     วนัท่ี   ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๒                
เร่ือง ขอสงมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๒ 
 
เรียน กรรมการกองทุนการศึกษา 
 
  ดวยงานประชุมและพิธีการ  สํานักบริหารวิชาการ  ขอสงมติการประชุมคณะกรรมการ           
กองทุนการศึกษา ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒  รวมจํานวน ๕ ฉบับ  ดังน้ี  
  ๑. เรื่อง รายงานผลผูไดรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 
    (ทุนผูชวยอาจารยสอน) 
  ๒. เรื่อง การจายเงินทุนจากกองทุนการศึกษา ประเภทผูทําชื่อเสียงใหกับสถาบัน 
    ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
  ๓. เรื่อง (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับทุน 
    การศึกษาจากกองทุนการศึกษา ประเภทผูทําชื่อเสียงใหสถาบัน 
  ๔. เรื่อง ปญหาของนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ประเภทตอเน่ืองจนจบการศึกษา 
  ๕. เรื่อง ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง 
    ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      
              
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาแจงผูเกี่ยวของทราบ  และถือปฏิบัติตอไป  
 
 
 

 
 
                       (รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล) 
                                                                                      ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 
                          เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  รายงานผลผูไดรับทุนการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 
(ทุนผูชวยอาจารยสอน) 

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

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาสามัญในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรับ
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยอาจารย ตามนโยบายใหความชวยเหลือและแบงเบาภาระอาจารยผูสอน 
ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวเสร็จสิ้นตามข้ันตอน โดยในภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูมีสิทธิไดรับ
ทุนการศึกษา จํานวน ๒ ราย ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เปนเงินท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)  
  ในการนี้  สํานักบริหารวิชาการ  จึงขอรายงานผลผูไดรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา          
ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหท่ีประชุมทราบ 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การจายเงินทุนจากกองทุนการศึกษาประเภทผูทําชื่อเสียงใหกับสถาบัน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

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

 ดวยสํานักบริหารวิชาการ ไดพิจารณาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ทําชื่อเสียงใหสถาบัน ในป
การศึกษา ๒๕๕๑  จํานวนทั้งส้ิน ๘๘ ราย เปนเงิน ๑,๑๓๑,๙๘๖ บาท (หน่ึงลานหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเการอย
แปดสิบหกบาทถวน)  ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังนี้ 
  ๑.๑ ทุนการศึกษากองทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาที่ทําชื่อเสียงใหสถาบันฯ ดานวิชาการ 
จํานวน ๗๒ ราย เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๖๔๙,๙๖๙ บาท (หกแสนสี่หม่ืนเกาพันเการอยหกสิบเกาบาทถวน) แยกเปน
นักศึกษาตามคณะ ดังนี้ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  ๖๒  ราย 
    คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน    ๙  ราย 
    คณะวิทยาศาสตร   จํานวน    ๑  ราย  
 

  ๑.๒ ทุนการศึกษากองทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหสถาบันฯ ดานกีฬา 
จํานวน ๑๖ ราย เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๘๒,๐๑๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสิบเจ็ดบาทถวน) แยกเปนนักศึกษา
ตามคณะ  ดังนี้ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  ๑๒  ราย 
    คณะวิทยาศาสตร   จํานวน    ๒  ราย 
    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน    ๑  ราย 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน    ๑  ราย 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

เรื่อง  (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา  

ประเภทผูทําชื่อเสียงใหสถาบัน 
................................................ 

 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๒  เม่ือ
วันท่ี ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒  โดยมติท่ีประชุม ใหแกไข  และทบทวนเรื่องคํานิยามระดับการแขงขัน  น้ัน 
  ในการนี้  สํานักบริหารวิชาการ ไดดําเนินการแกไข (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุน การศึกษา
ดังกลาวเรียบรอยแลว    
 
  มติท่ีประชุม ๑. ใหแกไข  ดังนี้ 
    ๑.๑ หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๓ ขอ ๔. ใหแกไขขอความ 
     เดิม  “.....ในแตละปงบประมาณใหกับนักศึกษาที่เปน
ผูทําชื่อเสียงใหกับสถาบันและหรือประเทศชาติ ท้ังนี้จะตองไมเกินวงเงินท่ีกําหนดของระเบียบสถาบัน.....” 
     แกไขเปน “.....ในแตละปงบประมาณใหกับผูท่ีทําช่ือเสียงใหกับ
สถาบันหรือประเทศชาติในขณะท่ีมีสถานภาพเปนนักศึกษา ท้ังนี้จะตองไมเกินวงเงินท่ีกําหนดของระเบียบสถาบัน
.....” 
    ๑.๒ หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๗ ขอ ๕.๑ ใหแกไขขอความ  
     เดิม  “ผูทําชื่อเสียงใหกับสถาบัน หมายความวาผูท่ีเขา
แขงขันในนามสถาบันและไดรับรางวัลจากการประกวดและหรือแขงขันทุกระดับซึ่งจัดระดับชาติข้ึนไป  
     แกไขเปน “เปนผู ทําชื่อเสียงใหกับสถาบัน คือเปนผู ท่ี เขา
แขงขันในนามสถาบันและไดรับรางวัลจากการประกวดและหรือแขงขันทุกระดับซึ่งจัดระดับชาติข้ึนไป   
    ๑.๓ หนา ๒๘ ขอ  ๕.   ใหเพ่ิมขอ ๕.๔ และขอ ๕.๕ 
     ๕.๔ มีสถานภาพเปนนักศึกษาในขณะทําชื่อเสียงในนาม
สถาบันหรือประเทศชาติ 
     ๕.๕ ตองยื่นขอรับทุนภายใน ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับ
รางวัล 
    ๑.๔ หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๑๗ ขอ ๖. ใหแกไขขอความ 
     เดิม  “จํานวนเงินทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาจะไดรับ” 
     แกไขเปน “จํานวนเงินทุนการศึกษาท่ีผูรับทุนจะไดรับ” 
 
 
 
 
 
 



 
    ๑.๕ หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๑๗ ขอ ๖. ใหลดสัดสวนจํานวน
เงิน 
     ประเภทผูทําชื่อเสียงในนามสถาบัน ดานการประกวดหรือ
การแขงขันทางวิชาการ  
  ระดับโลก   เดิม  อันดับ  ๑ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๓๐,๐๐๐ บาท 
      แกไขเปน อันดับ  ๑ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ระดับนานาชาติ  เดิม  อันดับ  ๑ จํานวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๓๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
      แกไขเปน อันดับ  ๑ จํานวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๑๓,๐๐๐ บาท 
  ระดับเอเชีย   เดิม  อันดับ  ๑ จํานวน   ๔๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
      แกไขเปน อันดับ  ๑ จํานวน   ๔๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ระดับอาเซียน   เดิม  อันดับ  ๑ จํานวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๑๕,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
      แกไขเปน อันดับ  ๑ จํานวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๒ จํานวน   ๑๓,๐๐๐ บาท 
        อันดับ  ๓ จํานวน     ๗,๐๐๐ บาท 
 
     ประเภทผูทําชื่อเสียงในนามสถาบัน ดานกีฬา  
  กีฬาโอลิมปก   เดิม  เหรียญทอง  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน    ๕๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน    ๓๐,๐๐๐  บาท 
      แกไขเปน เหรียญทอง  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน    ๕๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน    ๒๕,๐๐๐ บาท 



 
 
  กีฬามหาวิทยาลัยโลก เดิม  เหรียญทอง  จํานวน   ๖๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน   ๔๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
      แกไขเปน เหรียญทอง  จํานวน    ๖๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
  กีฬาเอเชีย   เดิม  เหรียญทอง  จํานวน    ๕๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน    ๓๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน    ๒๐,๐๐๐  บาท 
      แกไขเปน เหรียญทอง  จํานวน    ๕๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน   ๒๕,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน   ๑๓,๐๐๐  บาท 
  กีฬาอาเซียน   เดิม  เหรียญทอง  จํานวน    ๓๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน    ๒๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
      แกไขเปน เหรียญทอง  จํานวน    ๓๐,๐๐๐  บาท 
        เหรียญเงิน   จํานวน   ๑๕,๐๐๐  บาท 
        เหรียญทองแดง จํานวน     ๘,๐๐๐  บาท 
    ๑.๖ หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๒๐ ขอ ๖.๑.๑ ใ ห แ ก ไ ข ข อ ค ว าม 
“ระดับโลก” 
     เดิม  “ระดับโลก หมายความวาเปนการแขงขันจากหลาย
ทวีปรวมกันและจํานวนประเทศที่เขารวมแขงขันตองไมนอยกวา ๘ ประเทศ” 
     แกไขเปน “ระดับโลก ไดแก การแขงขันกีฬาของประเทศใน
หลายทวีปและจํานวนประเทศที่เขารวมแขงขันตองไมนอยกวา ๑๖ ประเทศ” 
    ๑.๗ หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๒๕ ขอ ๖.๑.๒ ใ ห แ ก ไ ข ข อ ค ว าม 
“ระดับนานาชาติ” 
     เดิม  “ระดับนานาชาติ หมายความวาเปนการแขงขันจาก
หลากหลายประเทศและหนวยงานท่ีจัดการแขงขันจะตองเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติไมนอยกวา ๘ ประเทศ” 
     แกไขเปน “ระดับนานาชาติ  ไดแก  การแขง ขัน กีฬาจาก
หลากหลายประเทศโดยหนวยงานที่จัดการแขงขันจะตองเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและจํานวนประเทศที่เขา
รวมแขงขันตองไมนอยกวา ๘ ประเทศ” 
 
 
 
 



 
 
    ๑.๘ หนา ๒๙ บรรทัดแรก ขอ ๖.๑.๓ ใ ห แ ก ไ ข ข อ ค ว าม 
“ระดับเอเชีย” 
     เดิม  “ระดับเอเชีย หมายความวาเปนการแขงขันจาก
ประเทศในทวีปเอเชียไมนอยกวา ๕ ประเทศ” 
     แกไขเปน “ระดับเอเชีย ไดแก การแขงขันกีฬาของประเทศใน
ทวีปเอเชียจํานวนไมนอยกวา ๕ ประเทศ” 
    ๑.๙ หนา ๒๙ บรรทัดท่ี ๖ ขอ ๖.๑.๔ ใ ห แ ก ไ ข ข อ ค ว าม 
“ระดับอาเซียน” 
     เดิม  “ระดับอาเซียน หมายความวาเปนการแขงขันจาก
สมาชิกกลุมอาเซียนไมนอยกวา ๕ ประเทศ” 
     แกไขเปน “ระดับอาเซียน ไดแก การแขงขันกีฬาของสมาชิก
กลุมอาเซียนจํานวนไมนอยกวา ๕ ประเทศ”  
    ๑.๑๐ หนา ๒๙ บรรทัดท่ี ๑๑ ขอ ๖.๑.๕ ใ ห แ ก ไ ข ข อ ค ว าม 
“ระดับ ประเทศ” 
     เดิม  ”ระดับประเทศ หมายความวาเปนการแขงขันจาก
หลายมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่จัดหากเปนภาคเอกชนจะตองมีหนวยงานจากภาครัฐรวมจัดดวย” 
     แกไขเปน ”ระดับประเทศ ไดแก การแขงขันกีฬาที่มีผูเขารวม
ไมนอยกวา ๑๖ มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่จัดหากเปนภาคเอกชนจะตองมีหนวยงานจากภาครัฐรวมจัดดวย” 
    ๑.๑๑ หนา ๒๙ บรรทัดท่ี ๑๗ ขอ ๖.๒ ใ ห แ ก ไ ข คํ า ว า 
“ระดับ เปน กีฬา”  และเพิ่มคํานิยามของกีฬาแตละประเภท 
   ๖.๒.๑ เดิม  “ระดับโอลิมปก” 
     แกไขเปน “กีฬาโอลิมปก ไดแกการแขงขันกีฬาจากหลาย
ทวีปรวมกันและจํานวนประเทศที่เขารวมแขงขันตองไมนอยกวา ๑๖ ประเทศ” 
   ๖.๒.๒ เดิม  “ระดับมหาวิทยาลัยโลก” 
     แกไขเปน “กีฬามหาวิทยาลัยโลก ตองเปนการแขงขันจาก
หลากหลายประเทศและจํานวนมหาวิทยาลัยที่เขาแขงขันตองไมนอยกวา ๘ มหาวิทยาลัย” 
   ๖.๒.๓ เดิม  “ระดับเอเชีย” 
     แกไขเปน “กีฬาเอเชีย ตองเปนการแขงขันจากหลากหลาย
ประเทศ และจํานวนประเทศที่เขาแขงขันตองไมนอยกวา ๕ ประเทศ” 
   ๖.๒.๔ เดิม  “ระดับอาเซียน” 
     แกไขเปน “กีฬาอาเซียน ไดแกการแขงขันกีฬาที่มีสมาชิก
กลุมอาเซียนเขารวมการแขงขันไมนอยกวา ๕ ประเทศ” 
   ๖.๒.๕ เดิม  “ระดับชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ” 
     แกไขเปน “กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ตองมีผูเขา
แขงขันในประเภทกีฬาที่ขอรับทุนไมนอยกวา ๑๖ มหาวิทยาลัย” 



 
    ๑.๑๒ หนา ๓๐ บรรทัดท่ี ๑๐ ขอ ๗.๑ ใหแกไขขอความ  
     เดิม  “.....โดยหารเฉลี่ยทุกคนและจายเฉพาะนักศึกษา
ของสถาบัน.....” 
     แกไขเปน “.....โดยหารเฉลี่ยทุกคนและจายเฉพาะผูมีสิทธิรับ
ทุนตามขอ ๔ และขอ ๕.....” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวชิาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  ปญหาของนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา ประเภทตอเน่ืองจนจบการศึกษา 
................................................ 

 
  ตามที่นักศึกษาไดสงจดหมาย เร่ือง ปญหาในการขอทุนการศึกษาประเภททุนตอเนื่องจนจบ
การศึกษา  โดยมีเง่ือนไขในดานการเรียน ดังนี้ 
 ๑. หามไมใหนักศึกษาทุนตอเนื่องถอนวิชาเรียน 
 ๒. GPAX ถึง ๒.๕ ข้ึนไป ถา GPAX ไมถึง ๒.๕ เกรดเทอมจะตองได ๒.๗๕ 
 ๓. ตองชวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสถาบันฯ จัดข้ึน 
 ในการนี้  สํานักบริหารวิชาการ  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปญหาของนักศึกษากอง
ทุนการศึกษา ประเภททุนตอเนื่องจนจบการศึกษาดังกลาว 
 
 มติท่ีประชุม ๑. ใหดําเนินการแกไข ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันฯ 
เรื่อง การพิจารณาการใหทุนการศึกษา ประเภทตอเน่ืองจนจบการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุนนี้อยูกอน
ประกาศนี้  ดังนี้ 
    ๑.๑ หนา ๓๕ บรรทัดท่ี ๑๒ ขอ ๒ (๑) 
     เดิม  “.....คะแนนเฉลี่ย (GPS) ไมต่ํากวา ๒.๗๕.....” 
     แกไขเปน “.....คะแนนเฉลี่ย (GPS) ไมต่ํากวา ๒.๕๐.....” 
   ๒. เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหดําเนินการประกาศใชตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 



มติคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
เร่ือง  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

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

 ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใชประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เร่ือง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงใชประกาศดังกลาว
เปนระยะเวลา ๒ ปแลวนั้น  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอยกเลิกประกาศทุนการศึกษาที่ใชอยูดังกลาว โดยให
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาประกาศทุนฉบับใหมเปนประกาศกองทุนการศึกษา  
 ในการนี้ สํานักบริหารวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกประกาศทุนการศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชอยู และพิจารณาใชประกาศทุนการศึกษาฉบับใหม 
 
 มติท่ีประชุม มอบสํานักบริหารวิชาการนําประกาศสถาบันฯ ดังกลาวสงใหนิติการตรวจสอบ
เก่ียวกับการใชภาษาและถอยคําใหถูกตอง แลวสงกลับไปยังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบอีกครั้ง เม่ือ
ดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลวใหประกาศใชตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ  ชินะตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนการศึกษา 


