
 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดทุนการศึกษาประเภทต่างๆ โดยมอบให้
คณะกรรมการพิจารณาทุนให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พิจารณานั้น 
ในการนี้เพ่ือให้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สำเร็จเรียบร้อยจึงประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ๑.ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
   ระยะเวลาการให้ทุน 
• เป็นทุนการศึกษาท่ีมีระยะเวลาการให้ทุน ๑ ปีการศึกษา 

  จำนวนเงินทุนการศึกษา 
• ผู้จะได้รับทุนการศึกษาจะไดรับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

 
 

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน 
๑. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

และมีคะแนนสะสมในระดับมัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ตำ่กว่า ๓.๒๕ หรือ 
๒. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ

กว่า ๓.๐๐ 
๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเกณฑ์ดงันี้ 

๒.๑ มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท กรณีครอบครัวมีบุตรมากว่า ๒ คน ขึ้นไปให้คำนวณ 
      เพ่ิมสัดส่วนครอบครัวได้อีก ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน เช่น ถ้าครอบครัวมีบุตร ๓ คน รายได้ 
      ครอบครัวต้องไม่เกิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท/ปี หรือถ้าครอบครัวมีบุตร ๔ คน รายได้ครอบครัวต้องไม ่
      เกิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา หรือ 
๒.๒ ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ 

๔. เป็นนักศึกษาท่ีกำลังลงทะเบียน และไม่ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
๕. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา 

 
 

 



     ๒. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
          ระยะเวลาการให้ทุน 
• เป็นทุนการศึกษาท่ีมีระยะเวลาการให้ทุน ๑ ภาคการศึกษา 

 

  จำนวนเงินทุนการศึกษา 
• ผู้จะได้รับทุนการศึกษาจะไดรับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

 
 

     คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิส์มัครรับทุน 
๑. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

และมีคะแนนสะสมในระดับมัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือ 
๒. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯ  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ำกว่า ๒.๕๐ 
๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเกณฑ์ดังนี้ 

๒.๑ มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท กรณีครอบครัวมีบุตรมากว่า ๒ คน ขึ้นไปให้คำนวณ 
      เพ่ิมสัดส่วนครอบครัวได้อีก ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน เช่น ถ้าครอบครัวมีบุตร ๓ คน รายได้ 
      ครอบครัวต้องไม่เกิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท/ปี หรือถ้าครอบครัวมีบุตร ๔ คน รายได้ครอบครัวต้องไม่ 
      เกิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา หรือ 
๒.๒ ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ 

๔. เป็นนักศึกษาท่ีกำลังลงทะเบียน และไม่ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
๕. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา 

 
     ๓. ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉิน 
  จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 

• จำนวนเงินทุนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อทุนการศึกษา 
     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน 

๑. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯ ทุกชั้นปีที ่และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ 
๒. เป็นนักศึกษาประสบปัญหาค่าเรื่องใช้จ่ายแบบฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด ดังนี้ 

๒.๑ ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
      ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
๒.๒ ครอบครัวประสบปัญหาในการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้ถูกเลิกจ้าง/ลดเงินเดือน หรือ 
๒.๓ ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าเดินทางค่าอุปกรณ์การ 
      เรียน เป็นต้น  

๓. ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแผนการศึกษา 
๔. มีความประพฤติดี และไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา 

 

     ๔. ทุนสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม 
  ระยะเวลาการให้ทุน 
• เป็นทุนการศึกษาท่ีมีระยะเวลาการให้ทุน ๑ ปีการศึกษา 

  จำนวนเงินทุนการศึกษา 
• ผู้จะได้รับทุนการศึกษาจะไดรับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

     
 
 



 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน 
๑. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯ ทุกชั้นปีที่  
๒. มีความสามารถหรือหรือมีผลงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษบ์ หรือทรัพย์สิน

ทางปัญา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ได้ยื่นหรือได้รับอนุสนธิบัตร สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาตทางการพัฒนา 
      นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
๒.๒ มีผลงานการพัฒนา นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ ในระดับอาชีพ 
      สามารถใช้งานได้จริง หรือ 
๒.๓ มีแนวคิด และข้อเสนอในการจะพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ 
      ในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง หรือ สารถมารถได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือสามารถ 
      ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๓. มีความประพฤติดี และไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา 
 

     เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 
๑. ในระหว่างปีการศึกษาที่ได้รับทุน ต้องได้รับอนุสนธิบัตร หรือ สิทธิบัตรทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรม หรือ 
๒. ในระหว่างปีการศึกษาที่ได้รับทุน ต้องมีผลงานการพัฒนาซ๊อฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง หรือ 
๓. ในระหว่างปีการศึกษาที่ได้รับทุน จะต้องเข้ร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ หรือนวัตกรรม ในระดับฃาติ 

หรือในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 
 

เงื่อนไข  นกัศึกษาที่ได้นับทุนการศึกษาท่ี ๑ - ๓ ต้องปฏิบัติงานให้กับคณะฯ ตามทีค่ณะกำหนด โดยเทียบภาระงาน 
            ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา 
 

หลักฐานการสมัคร    
๑. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีพ่ีน้องทุกคนตามลำดับ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครขอรับทุน 
๓. สำเนาผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 
๔. รูปภ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป 

 

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
กำหนดการสัมภาษณ์ จะแจ้งให้นักศกึษาทราบในภายหลังตามวัน และเวลาที่เหมาะสม 
 
 ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถโหลดใบสมัครได้ ตามเอกสารแนบ 
และส่งใบสมัครได้ที่ คุณประทีป อินทร์เขียว  ที่งานกิจการนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในเวลา
ราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

   
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
 
 

                                                          
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  บุญแสง) 

                                                             คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 












