
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

เพ่ือใหการดําเนินการจัดสรรและคัดเลือกผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.

๒๕๕๙ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหประกาศดังนี้ 
 ๑. ประเภทและจํานวนทุนการศึกษา

๑.๑ ทุนการศึกษาที่จัดสรรใหผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

ประเภทบุคคลท่ัวไป สําหรับระดับปริญญาโทตอเอก หรือระดับปริญญาตรีตอเอก
๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

นักศึกษาสามัญ (แบบท่ี ๑ และ ๒) จํานวน ๕ ทุน 
๑.๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐเพื่อการวิเคราะหเชิงธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาสามัญ จํานวน ๔ ทุน

 
๑.๒ ทุนการศึกษาที่จัดสรรใหผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท

ประเภทบุคคลท่ัวไป สําหรับแผนการศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย
๑.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผน ก๑  จํานวน ๕ ทุน 

๑.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐเพื่อการวิเคราะหเชิงธุรกิจ
แผน ก๑ จํานวน ๓ ทุน 

  
๑.๓ ทุนการศึกษาที่จัดสรรใหนักศึกษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

๑.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผน ก๑ จํานวน ๕ ทุน 

๑.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐเพื่อการวิเคราะหเชิงธุรกิจ

แผน ก๑ จํานวน ๓ ทุน
 
 กรณีมีจํานวนทุนในประเภทใดที่มีผูไดรับทุนไมครบตามจํานวน ใหสามารถนําจํานวนทุนที่เหลือไป

จัดสรรเพ่ิมใหกับทุนประเภทอื่นได
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๒. จํานวนเงินทุนการศึกษา

ผูไดรับทุนการศึกษาจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนระยะเวลาไมเกินดังตอไปน้ี
๒.๑ ระยะเวลาไมเกิน ๒ ป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท

๒.๒ ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทตอเอก
๒.๓ ระยะเวลาไมเกิน ๔ ป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเอก

 

๓. คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผูสมัครขอรับทุนการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตอไปนี้

๓.๑ เปนผูสมัครเขาศึกษาตอ หรือเปนนักศึกษาในหลักสูตรและแผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัย

๓.๒ ตองมีผลการเรียน หรือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาที่สมัครเรียน ดังตอไปน้ี 
๓.๒.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ ใน

ระดับปริญญาตรี หรือ ตองเปนผูมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรอยูในฐานขอมูล 
TCI (กลุม ๑) หรือ SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) อยางนอย ๑ บทความ

๓.๒.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สําหรับผูขอรับทุนที่สมัครเรียนโดยใชวุฒิปริญญา

โท) ตองมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๓.๒๕ ในระดับปริญญาตรี หรือตองมีผล
การเรียนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๓.๕๐ ในระดับปริญญาโท หรือ ตองเปนผูมีผลงาน

วิจัยที่ไดรับการเผยแพรอยูในฐานขอมูล SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) 
อยางนอย ๑ บทความ

๓.๒.๓ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สําหรับผูขอรับทุน ที่สมัครเรียนโดยใชวุฒิปริญญา
ตรี) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร ผูขอรับทุนตองเปนผูที่มี

ผลการเรียนตามเกณฑคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ตามขอบังคับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร ตามลําดับ     
  

๔. กําหนดการรับสมัครทุนการศึกษา
 

รายละเอียด
 

ภาคการศึกษาที่ ๑
 

ภาคการศึกษาที่ ๒
 

ยื่นเอกสารสมัครทุนการศึกษาทุก

ประเภท
 

ตั้งแตบัดนี้จนถึง
 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 

ต้ังแตบัดน้ีจนถึง
 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
 

วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (สาขา AI4BA)
 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (สาขา IT)
 

สอบสัมภาษณทุนการศึกษา
 

วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (สาขา AI4BA)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (สาขา IT)
 

ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนการศึกษา
 

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
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๕. การสมัครขอรับทุนการศึกษา

๕.๑ ผูสมัครยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาท่ีงานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พรอมเอกสารหลักฐานการสมัครใหครบถวน ผานทางอีเมล ดังนี้

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) : atcharaphorn@it.kmitl.ac.th
- สาขาวิชาปญญาประดิษฐเพื่อการวิเคราะหเชิงธุรกิจ (AI4BA):Witchayada@it.kmitl.ac.th

๕.๒ ผูสมัครจะตองทําการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรและกลุมเรียนที่สมัครขอรับ

ทุนดวย
๕.๓ ผูสมัครที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากหนวยงานอื่นที่มีความซํ้าซอนกับทุนการศึกษานี้ 

ผูสมัครจะตองแสดงความประสงคท่ีจะขอสละสิทธิหรือยุติการรับทุนนั้น หากไดรับการ
พิจารณาใหเปนผูไดรับทุนตามประกาศนี้ 

  

๖. หลักฐานการสมัคร
๖.๑ ใบสมัครขอรับทุน พรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว

๖.๒ สําเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript)
๖.๓ ผลงานวิจัย (ถามี) 

 

๗. การคัดเลือกผูไดรับทุนการศึกษา
๗.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สําหรับผูสมัครเขาศึกษาประเภทบุคคลทั่วไป คัดเลือกโดยใช

ผลคะแนนการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา
๗.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สําหรับผูสมัครเขาศึกษาประเภทบุคคลทั่วไป คัดเลือกโดยใช

ผลคะแนนการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา
๗.๓ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตามโครงการแววนวัตกร คัดเลือกโดย

ใชผลคะแนนการสอบสัมภาษณคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา

๗.๔ การสอบสัมภาษณคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา ใหผูสมัครขอรับทุนการศึกษา นําเสนอผลงาน
วิจัย หรือวิทยานิพนธ/โครงงาน อันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท/เอก 

หรือแผนงานวิจัย ตอคณะกรรมการ ไมเกิน ๑๕ นาที คะแนนการสอบสัมภาษณจะพิจารณา
จากองคประกอบตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการนําเสนอผลงาน การตอบขอซักถาม และประวัติการ

ศึกษา

๗.๕ การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหถือเปน
ที่สิ้นสุด

 
๘. เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

ผูรับทุนการศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาของผลการเรียนและการทําวิทยานิพนธตอคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกภาคการศึกษา และตองมีความกาวหนาในการศึกษาดังน้ี
๘.๑ ผูรับทุนที่ศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก๑) และระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

๘.๑.๑ จะตองขึ้นสอบหัวขอหรือเคาโครงวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ ๓ ของ
แผนการศึกษาปกติ และ 
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๘.๑.๒ จะตองไดรับการตอบรับการตีพิมพบทความวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน

หลักสูตร โดยผลงานตองอยูในฐานขอมูลสากล SCOPUS หรือ ISI และอยูในรายชื่อ
วารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําสวนงานวิชาการคณะ รวมอยางนอย ๑ บทความ ภายในภาคการศึกษาที่ ๓ 
ของแผนการศึกษาปกติ 

๘.๒ ผูรับทุนที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก

๘.๒.๑ ผานการสอบวัดความรู (Qualifying Examination) ภายในภาคการศึกษาที่ ๓ ของ
แผนการศึกษาปกติ และ

๘.๒.๒ ไดรับการตอบรับการตีพิมพบทความวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร
บทความท่ี ๑ ภายในภาคการศึกษาที่ ๓ ของแผนการศึกษาปกติ โดยผลงานตองอยู

ฐานขอมูลสากล SCOPUS หรือ ISI และอยูในรายช่ือวารสารวิชาการหรือการประชุม

ทางวิชาการท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะ 
และ 

๘.๒.๓ ไดรับการตอบรับการตีพิมพบทความวิจัยที่สามารถใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน 
 หลักสูตร บทความท่ี ๒ ภายในภาคการศึกษาที่ ๕ ของแผนการศึกษาปกติ โดยผล

งานตองอยูฐานขอมูลสากล SCOPUS หรือ ISI และอยูในรายชื่อวารสารวิชาการหรือ

การประชุมทางวิชาการท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
วิชาการคณะ 

๘.๓ ในระหวางรับทุนการศึกษาของคณะ ผูรับทุนตองมีภาระงานเปนผูชวยสอนในรายวิชาที่คณะ
กําหนด และงานอื่นๆ ที่คณะมอบหมาย 

๘.๔ ในระหวางรับทุนการศึกษาของคณะ ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
สถาบัน ท่ีเกี่ยวกับสถานภาพการเปนนักศึกษา และตองไมประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย หรือ

กระทําผิดกฎหมายรายแรง และจะตองไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากหนวยงาน

อ่ืนที่ซํ้าซอนกับทุนนี้ 
 

๙.  กรณีท่ีผลการเรียน ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ ตลอดจนความประพฤติของผูรับทุน 
ไมเปนไปตามขอกําหนดขางตน ใหคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผู

พิจารณาการใหทุนในสวนท่ีเหลือ 

 
๑๐.  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช บุญแสง)

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕  มี.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๙:๐๖:๔๖  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MAAzA-DkAMQ-BBAEU-AOABG



 

 


