
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง  ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า       
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและ
ความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร     
และภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า  ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย               
กองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564. จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา
เพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 

ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3. ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

“ทุน”               หมายความว่า ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี 

“ผู้ไดร้ับทุน”       หมายความว่า      ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า  
ระดับปริญญาตรี  

 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของทุน 

  เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึง
พอใจและใฝ่รู้ มีทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
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 ข้อ 5. แบ่งการจัดสรรทุนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 5.1 ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น พิจารณาจากการสมัครคัดเลือกตรง 
(Audition Day) โดยคณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น 
หลักสูตรละ 1 คน    

  5.2 ทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน พิจารณาจากการสมัครคัดเลือกตรง (Audition 
Day) โดยคณะกรรมการหลักสูตร และคณะอนุกรรมการด้านความสามารถพิเศษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านกีฬา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้น า และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

6.1 ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น ผู้ขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.60 หรือได้รับเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศหรือนานาชาติ และได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อจากภาควิชาต่อคณะท างานทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่น 

ส าหรับกรณีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในค่ายที่ 2 ขึ้นไป และผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร
นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

6.2 ทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน  

6.2.1 ด้านกีฬา ผู้ขอรับทุนต้องมีความสามารถในด้านกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

(1) เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ 

  (2) เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือ
กีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย 

  (3) เป็นนักกีฬานักเรียนไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน 

   (4) เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทต่าง ๆ ที่จัดโดย
สมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือส านักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม) 

  (5) เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านกีฬาทุกชนิดในระดับเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ 

  (6) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 6.2.1 (1) – (5) 
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   (7) มีประวัติผลงานด้านกีฬาในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดย
รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

  6.2.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้ขอรับทุนต้องมีความสามารถโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
โดยผลงานจะต้องอยู่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  และรวบรวมเป็นแฟ้ม
สะสมผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร 

  (1) ด้านศิลปะ 

 (ก) มีความสามารถและผลงานในการออกแบบ วาดเส้น ถ่ายภาพ 

 (ข) เคยเข้าแข่งขัน หรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชน
และได้รับรางวัล 

  (2) ความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล 

 (ก) มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยบรรเลงร่วมวงได้ 

 (ข) มีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีสากลบนเวที  

  (3) ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล การละคร ขับร้อง และพิธีกร 

 (ก) มทีักษะทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ไทยหรือสากล การละคร ขับร้อง และพิธีกร 

 (ข) มีประสบการณ์ในการแสดง นาฏศิลป์ไทยหรือสากล การละคร ขับร้อง และพิธีกร 

  6.2.3 ด้านความเป็นผู้น า ผู้ขอรับทุนต้องมีความเป็นผู้น า หรือภาวะผู้น า การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม อย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

  (1) ได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลด้านผู้น าระดับชาติ หรือสูงกว่า 

  (2) เป็นผู้น าทางด้านการบ าเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีจุดยืนของ
ตนเองในขณะที่เคารพในความแตกต่างของผู้อ่ืน โดยมีเอกสารรับรอง 

   (3) เป็นผู้น านักเรียนในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด หรือ
เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด มีผลงานดีเด่นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเอกสารรับรอง 

(4) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 6.2.3 (1) – (3) 

  (5) มีประวัติผลงานด้านความเป็นผู้น าในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
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  6.2.4 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติในด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือมีนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

  (1) ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

   (2) ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับประเทศหรือสูงกว่า ทางความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม หรือมีประวัติผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นที่ประจักษ์ 

  (3) มีผลงานตีพิมพ์ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

   (4) เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีความสามารถเทียบเท่าข้อ 
6.2.4 (1) - (3) จากองค์กรหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร หรือยอมรับ 

  (5) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 6.2.4 (1) - (4) 

  (6) มีประวัติผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในช่วง 3 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร 

6.4 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาแบบเต็มเวลาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

6.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่รับทุนอ่ืนซ้ าซ้อนกับทุนนี้  

6.6 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ข้อ 7 การสมัครและวิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment) 3 วิธี ได้แก่ 

 7.1 สมัครด้วยตนเอง 

 7.2 ได้รับการเสนอชื่อ (Nominate) โดยคณะกรรมการ คณะ และภาควิชา 

 7.3 ได้รับการเสนอชื่อ (Nominate) โดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

ข้อ 8. เงื่อนไขในการรับทุน 

  8.1 ผู้ไดร้ับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ าประกันตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  8.2 ผู้ได้รับทุนต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ทั้งในด้านการศึกษา การใช้ชีวิต โดยไม่ประพฤติ
ตนหรือพบว่าเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย 

8.3 ระยะเวลาในการรับทุนถือตามระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่
สามารถขยายระยะเวลารับทุนได้ และหากผู้ได้รับทุนส าเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
จะถือว่าสิ้นสุดการรับทุนทันที 

8.4. ผู้ได้รับทุนต้องท าแผนพัฒนาของตนเองรายปี โดยการวางแผนร่วมกันกับคณะอนุ
ท างานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า 
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8.5 ผู้ได้รับทุนต้องน าเสนอ Learning Outcome จากการท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
ประเมินศักยภาพนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  

8.6 ต้องสามารถถ่ายทอด ปฏิบัติและเรียนรู้เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม มจธ. ในการพัฒนา
ความเป็นผู้น า โดยมีจุดยืนของตนเอง และเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น 

8.7 ในระหว่างการรับทุนต้องช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความสามารถ
เฉพาะด้านของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมที่มอบหมาย 

8.8 เข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าร่วม (Collective Leadership) ทั้งผู้รับทุน
ด้านเดียวกัน คนละด้าน และนักศึกษากลุ่มอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ก าหนด 

  8.9 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับทุน ให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็น      
รายปีโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่นต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปี
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.40 และต้องมีผลงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านวิชาการของนักศึกษา น าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขทุนการศึกษา 

(2) กรณีทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องมีผลงานซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะด้านของนักศึกษา น าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของคณะอนุท างานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าแต่ละด้าน 

กรณีผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะไม่ได้รับทุนการศึกษา แต่หากในภาค
การศึกษาต่อไปมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อไป 

 ข้อ 9. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้  

  9.1 ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ) 
ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 

  9.2 ค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 

  9.3 ค่าอุปกรณ์แรกเข้า เหมาจ่าย 30,000 บาท 

  ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดท ารางวัล
ต่าง ๆ ที่มอบให้นักศึกษา จะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเจียระไนเพชร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

  ให้ผู้ได้รับทุนลงทะเบียนและช าระค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ 
ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อได้จัดท าสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าเล่า
เรียนตามหลักสูตรในข้อ 9.1 ที่ได้จ่ายจริง คืนจากมหาวิทยาลัย 

/ข้อ 10. หากผู้ได้รับทุน... 

 



 6 

 ข้อ 10. หากผู้ได้รับทุนละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือยกเลิกการศึกษา หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีตามสัญญา ไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุใด ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือยุติการศึกษาโดยไม่
ผ่านความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้คืนเงินทุนตามจ านวนที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้ช าระเงินดังกล่าวคืน หากผู้ได้รับทุนไม่
ช าระเงินดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ได้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ณ วันท าสัญญารับทุนตามประกาศนี้ นับถัดจากวันที่ครบก าหนดช าระจนถึง
วันที่ผู้ไดร้ับทุนได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 11. ผู้ได้รับทุนที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นจากการชดใช้
เงินทุน  

  11.1 ตาย 

  11.2 เจ็บป่วยทุพพลภาพ จิต ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือตกเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

  11.3 เป็นบุคคลวิกลจริต หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ 

  11.4 เหตุอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  กรณีตามข้อ 11.2 และข้อ 11.3 ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด
ของรัฐโดยให้แพทย์ผู้ท าการรักษาระบุว่าความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ
ดังกล่าว ท าให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ 

ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง หรือ
กรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งและวินิจฉัยชี้ขาด ค าสั่งหรือ               
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร) 

   ประธานกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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