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ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน เวลาสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 
1. ทุนมูลนิธิเพื่อการ 
   ศึกษาคอมพิวเตอร์ 
   และการสื่อสาร 

 
2 ทุน 

 
ไม่เกิน 90,000  
บาท/ทุน 

 
มิ.ย. - ส.ค. 

 
1. ปริญญาโท ปี 1 ไม่จำกัดสาขา โดยต้อง 
   เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการสื่อสารใน 
   หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2. เป็นนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องรายได้ของ 
   ครอบครัว โดยมีหนังสือรับรองรายได้ 
   ของผู้ปกครองยืนยันต่อมูลนิธิฯ 
3. GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25 
 

 
2. ทุนการศึกษา    
   สมาคมราชกรีฑา 
   สโมสร 
 

 
3 ทุน 

 
12,000  
บาท/ปี  
ไม่เกิน 2 ปี 

 
ต.ค. - ม.ค. 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 
   ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
4. มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1  
   ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยมีการลงทะเบียน 
   เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 
3. ทุนมูลนิธิการ 
   ศึกษาเชล 100 ปี 

 
ตามความ
ต้องการ 
ของแหล่ง
ทุน (เฉพาะ
โครงการ 
ซึ่งได้รับ
การ
พิจารณาให้
ได้รับทุน) 

 
ไม่เกิน  
100,000  
บาท/ทุน 

 
พ.ค. - ส.ค. 

 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลัง 
   ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
   วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/ 
   วิทยานิพนธ์ในโครงการเดียวกันจาก 
   แหล่งทุนอื่น ยกเว้นกรณีที่ได้รับความ 
   เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดสรร 
   ทุนเป็นกรณีไป 
 

ทุนการศึกษา/วิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน เวลาสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 
4. ทุนอุดหนุนการวิจัย 
   สำนักงานนโยบาย 
   และแผนพลังงาน  
   (สนพ.) 

 
ตามความ
ต้องการ 
ของ สนพ. 
(เฉพาะ
โครงการ 
ซึ่งผ่านการ
พิจารณา
จากคณะ
กรรมการ
ให้ได้รับ 
ทุน) 

 
1. ปริญญาตรี
ไม่เกิน 40,000 
บาท/ทุน 
2. ปริญญาโท
ไม่เกิน 80,000 
บาท/ทุน 
3. ปริญญาเอก
ไม่เกิน 200,000 
บาท/ทุน 

 
ม.ค. - มี.ค. 

 

 
1. เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน 
   การศึกษาที่ทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ 
   เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ 
   พลังงานหมุนเวียน 
2. เป็นผู้ที่ดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง 
3. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัย 
   ในสาขาที่รับทุน 
4. สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาที่ 
   ได้รับทุน 
5. มีเมธีวิจัยเป็นที่ปรึกษา และควบคุมการ 
   ดำเนินการวิจัย 

 
5. ทุนสถาบันวิจัยแสง 
   ซินโครตรอน  
   (องค์การมหาชน) 

 
1. ปริญญา
โท 5 ทุน 
2. ปริญญา
เอก 5 ทุน 

 
1. ปริญญาโท 
ไม่เกิน 120,000 
บาท/2 ปี 
2. ปริญญาเอก 
ไม่เกิน 180,000 
บาท/3 ปี 

 
ธ.ค. - ก.พ. 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่อง 
   กำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียง 
   แสงซินโครตรอน และการประยุกต์ใช้ 
   แสงซินโครตรอน 
3. ไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อน 

 
6. ทุนผู้ช่วยวิจัย 
   โครงการปริญญา 
   เอกกาญจนาภิเษก  
   (คปก.) 

 
ตามความ
ตอ้งการของ
คณะ/ภาค
วชิาและสกว. 

 
9,000 - 11,000 
บาท/เดือน 
เป็นเวลา  
3 - 4 ปี 

 
ตลอดปี 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมี 
   คุณสมบัติตามที่ภาควิชาและ สกว.  
   กำหนด 
2. ไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อน 

 
7. ทุน สกว. - บริษัท 
   ปูนซีเมนต์นครหลวง  
   (มหาชน)  
 

 
ตามความ
ต้องการ
ของแหล่ง
ทุน 

 
ไม่เกิน 350,000 
บาท/ทุน 

 
ภายใน  
ก.ค. 

 
1. เปน็นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นวทิยา- 
   ศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่จำกัดสาขา 
2. ทำวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธา 
   สิ่งแวดล้อม พลังงาน โลจีสติกส์ ตาม 
   หัวข้อที่ สกว. - บริษัทปูนซีเมนต์ 
   นครหลวง (มหาชน) กำหนด  
   (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์  
   http://www.trfmag.org) 

 
8. ทุน สกว. -  
   อุตสาหกรรม  
   (MAG. Window I) 
 

 
ตามเกณฑ์ 
ซึ่งระบุไว้ 
ใน www.
trf.or.th 
และ www.
trfmag.org 

 
ไม่เกิน 300,000 
บาท/ทุน  
(สนับสนุน 
นักศึกษาเป็น 
ผู้ช่วยวิจัยไม่ 
เกิน 18 เดือน) 

 
ม.ค. - ก.พ.  

 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน เวลาสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 
9. ทุน สกว.- สถาบัน 
   การศึกษา (MAG.  
   Window II)  
   Co - funding 

 
ตามข้อตกลง
การร่วมทุน
ระหว่าง  
มหาวทิยาลยั 
กับ สกว. 

 
ไม่เกิน 200,000 
บาท/ทุน (สนับ 
สนุนนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยวิจัยไม่ 
เกิน 18 เดือน) 

 
ม.ค. - ก.พ. 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  
   ซึ่งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว 
   ไม่เกิน 25 % ของจำนวนหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ทั้งหมด ณ วันที่ยื่น 
   ข้อเสนอโครงการ 

 

10. ทุนการศึกษา 
    นักศึกษาคณะ 
    เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

 
คณะจะ
จัดสรรทุน
การศึกษา
ให้แก่นัก
ศึกษาไม่
เกินร้อยละ 
20 ของ
จำนวน 
นักศึกษา
ทั้งหมดของ
คณะ 

 
ได้รับการยกเว้น
เฉพาะค่าบำรุง
การศึกษา  
และ/หรือค่าลง
ทะเบียนรายวิชา
ในปีการศึกษา
นั้นทั้งหมดหรือ 
บางส่วน 

 
พ.ค.  

และ ต.ค.  

  

1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือ 
   ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. สามารถที่จะเรียนจบหลักสูตรของคณะ 
   ได้ตามกำหนด 
3. ลงทะเบียนรายวิชาเรียนในภาคการ 
   ศึกษาที่ได้รับทุน 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติ 
   ตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย 
5. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  
   ต้องเป็นนักศึกษาที่เลอืกแผนการศกึษา  
   ก. (ทำวทิยานพินธ)์ 
6. นักศึกษาท่ีมิใช่พนักงาน/ข้าราชการสังกัด 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยหรือผู้ช่วย 
   สอนให้กับคณะหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม 
   ที่คณะมอบหมายในระหว่างรับทุน 

 
11. ทุนเพชรพระจอม 
    เกล้า “ทุนส่งเสริม 
    ด้านวิชาการดีเด่น”  
    (มจธ.) 

 
สาขาวิชาละ 
1 ทุน  

 
45,000 บาท/
ปีการศึกษา  
ตามระยะเวลา
ในหลักสูตร 

 
มิ.ย.  

และ พ.ย. 

 
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถศึกษา 
   ให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ 
   กำหนด มีความพร้อมและยินดีที่จะช่วย 
   และสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับ 
   ปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกให้ 
   เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือ 
   ปริญญาเอกและให้ได้รับทุน  
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย 
   แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และ 
   ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน 
   ระดับปริญญาโท และให้ได้รับทุน  
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วย 
   แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และ 
   ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน 
   ระดับปริญญาเอกและให้ได้รับทุน 
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ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน เวลาสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 
12. ทุนเพชรพระจอม 
    เกลา้ “ทนุสนบัสนนุ 
    กลุ่มวิจัย” (มจธ.) 

 
กลุ่มวิจัยละ 
5 ทุน 

 
50,000 บาท/ปี 
ไม่เกิน 2 ปี 

 
มิ.ย. และ 

พ.ย. 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ทำวิจัยในกลุ่มวิจัย ต่อไปนี้ 
   • สถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุ 
     วิศวกรรม (IMSER) 
   • คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์ว่าด้วยระบบ 
     ของโลก (ESS) 
   • คลัสเตอร์คุณภาพอากาศในอาคาร 
     และการจัดการพลังงาน (IAQE) 
   • กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
     ชีวภาพ (BSBE) 
 

 
13. ทุนผู้ช่วยสอน  
    (มจธ.) 

 
ภาควิชา
คณติศาสตร ์
เคมีและ
ฟิสิกส์ ภาค 
วิชาละไม่
น้อยกว่า  
10 ทุน 

 
ทุนละ 3,000 
บาท/เดือน เป็น
เวลา 8 เดือน  
(ไม่รวมภาค 
ฤดูร้อน) 

 
เม.ย. - ม.ิย. 
ก.ย. - ต.ค. 

 
1. เป็นนักศึกษาระดับ ระดับปริญญาโท -  
   เอก ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการ 
   ศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 กรณีที่ 
   เป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็น 
   นักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย 
   และลงทะเบียนเต็มเวลา   
2. ผูส้มคัรทนุผูช้ว่ยสอนภาควชิาคณติศาสตร์ 
   ต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใน 
   ระดับดีโดยมีแต้มเฉลี่ยวิชาในสาขา 
   คณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ 
   กว่า 2.75 หรือ มีทักษะพื้นฐานทาง 
   คอมพิวเตอร์ดี สำหรับผู้สมัครทุนผู้ช่วย 
   สอนภาควิชาเคมีและฟิสิกส์ ต้องมี 
   ความรู้พื้นฐานทางเคมีหรือฟิสิกส์ใน 
   ระดับดี 
3. มีความประพฤติดี 
4. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา 
ภาระงาน 
1. ตรวจและรวบรวมคะแนนการบ้าน  
   รายงาน (Report) และการสอบย่อย 
2. ช่วยอาจารย์ประจำวิชาคุมสอบย่อย/ 
   คุมปฏิบัติการ (Lab) 
3. แจกและเก็บแบบประเมินเพื่อประเมิน 
   การสอนของอาจารย์ภาควิชา 
4. ภาระงานอื่นๆ ที่อาจารย์ประจำวิชา/ 
   ภาควิชามอบหมาย 
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ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงิน เวลาสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 
14. ทุนการศึกษา 
    หลักสูตร 
    วิทยาศาสตร์ระดับ  
    ป.โท - เอก และ 
    ระดับ ป.เอก  
    โครงการพัฒนา 
    กำลังคนด้าน 
    วิทยาศาสตร์  
    (ทุนเรียนดี 
    วิทยาศาสตร์แห่ง 
    ประเทศไทย) 
 

 
270 ทุน 

 
1. ระดับ
ปริญญาโท 
289,400   
บาท/ปี 
2. ระดับ
ปริญญาเอก 
303,560 บาท/
ปี + ค่าไป 
ศึกษา/ทำวิจัย
ต่างประเทศ  
8 - 12 เดือน 
1,000,000 บาท 

 
1. รอบที่ 1 
พ.ย. - ธ.ค. 
2. รอบที่ 2 
ม.ค. - มี.ค.  
ดูข้อมูลใน 
www.sc.
mahidol.

ac.th/sced 
โทร. 02-

201-5053-
4 

 
ผู้สมัครรับทุนปริญญาโท - เอก 
1. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ  
   ป.ตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ มีแต้มเฉลี่ย 
   สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
2. สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  
   ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ต้องเรียน 
   แผนทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ 
   มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 
 
ผู้สมัครรับทุนปริญญาเอก 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แต้ม 
   เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 
   หลักสูตรปกติ หรือ 3.25 ในหลักสูตร  
   Honors หรือเทียบเท่า 
2. จบปริญญาโท แผน ก. แบบ ก.2 ได้ 
   แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และ 
   จบ ป.ตรี ได้แต้มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL  
   ไม่ต่ำกว่า 500 
4. ไม่เป็นผู้รับราชการ หรือรับทุนอื่น 
5. มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาจนจบปริญญา 
   เอกโดยไม่เปลี่ยนสาขา 
 

 
15. ทุนคณะกรรมการ 
    การวิจัยแห่งชาติ  
    (วช.) 
 

 
1. ระดับ
ปริญญาโท 
120 ทุน 
2. ระดับ
ปริญญาเอก 
20 ทุน 
 

 
1. ระดับ
ปริญญาโท 
ไม่เกิน  
150,000 บาท 
2. ระดับ
ปริญญาเอก 
ไม่เกิน  
300,000 บาท 
 

 
ธ.ค. - ม.ค. 

 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน 
   อุดมศึกษาในประเทศ ทั้งภาครัฐและ 
   เอกชน 
3. ไม่เป็นผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการ 
   วิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น 
4. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย 
   ฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่ 
   ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภท 
   จาก วช. 
5. หัวข้อการวิจัย ตามความต้องการของ 
   วช. 
 



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2554
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ติดต่อสอบถามได้ที ่ สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีโทร. 0-2470-8154, 0-2470-8340-1  

 ยกเว้น 

 • ทุนที่ 4   ติดต่อศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สวท. อาคารสำนักงาน  

     อธิการบดี ชั้น 7 โทร. 0-2470-9685-6 

 • ทุนที่ 6 - 9 ติดต่อภาควิชาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ www.trf.or.th และ   

     www.trfmag.org  

 • ทุนที่ 10  ติดต่อสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะ/ภาควิชา/สายวิชา   

     เป็นผู้รับสมัคร และคัดเลือกผู้ได้รับทุน) 

 • ทุนที่ 14  ติดต่อสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือ www.sc.mahicol.ac.th.sced   

     โทร. 0-2201-5053-4 

 • ทุนที่ 15  ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0-2579-1283, 0-2940-5495,   

     0-2561-2445 ต่อ 487, 488 




