
 
 

การใหทุนเรียนดีแกผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

• ประเภทของทุน -  เปนทุนเรียนดี และเปนทุนแบบไมมีขอผูกมัด หลังจบการศึกษา 

• คุณสมบัติของผูท่ีมีสิทธิ์ไดรับทุนฯ 

ทุน Dean’s Scholarship List พิจารณาใหกับผูที่ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ที่มีคะแนน

สอบอยูในลําดับ 1 และมีชวงคะแนนไมตํ่ากวาเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร โดยผูไดรับทุน Dean’s Scholarship List จะไดรับการลดหยอน ดังน้ี 

- คาหนวยกิตบรรยายจากหนวยกิตละ 1,400 บาท เปนหนวยกิตละ 200 บาท 

- คาหนวยกิตปฏิบัติจากหนวยกิตละ 2,800 บาท เปนหนวยกิตละ 400 บาท  

- คาธรรมเนียมเฉพาะสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  

จากภาคการศึกษาละ 38,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 2,000 บาท และ 

ภาคการศึกษาสุดทายของระยะเวลาศึกษาตามวงรอบหลักสูตร จํานวน 

4,000 บาท (ยกเวนในการลงทะเบียนเรียนเขาเปนนักศึกษาใหมใน 

ภาคการศึกษาแรก ผูไดรับทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมเฉพาะสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 20,000 บาท) 

- สวนค าธรรมเนียมและค าบํา รุงการศึกษาอ่ืนใดของคณะและของ

มหาวิทยาลยัมหิดล นักศึกษาผูไดรับทุนจะตองชําระเองทั้งหมด 

ทุนเรียนดีเลิศ Academic 

Excellence 

พิจารณาใหกับผูที่ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ที่ทําคะแนน

สอบอยูในลําดับที่ 1-5 และมีชวงคะแนนไมตํ่ากวาเกณฑที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร  โดยผูไดรับทุนเรียนดีเลิศ จะไดรับการลดหยอน ดังน้ี 

- คาหนวยกิตบรรยายจากหนวยกิตละ 1,400 บาท เปนหนวยกิตละ 200 บาท 

- คาหนวยกิตปฏิบัติจากหนวยกิตละ 2,800 บาท เปนหนวยกิตละ 400 บาท  

- คาธรรมเนียมเฉพาะสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  

จากภาคการศึกษาละ 38,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 10,000 บาท  

และภาคการศึกษาสุดทายของระยะเวลาศึกษาตามวงรอบหลักสูตร  

จํานวน 12,000 บาท (ยกเวนในการลงทะเบียนเรียนเขาเปนนักศึกษาใหมใน

ภาคการศึกษาแรก ผูไดรับทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมเฉพาะสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 20,000 บาท)  

- สวนค าธรรมเนียมและค าบํา รุงการศึกษาอ่ืนใดของคณะและของ

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาผูไดรับทุนจะตองชําระเองทั้งหมด 



ทุนประเภท 1 พิจารณาใหกับผูที่ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรฯ จนสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4 ป โดยผูไดรับทุนประเภท 1 จะไดรับ

การลดหยอน 

- คาหนวยกิตบรรยายจากหนวยกิตละ 1,400 บาท เปนหนวยกิตละ 400 บาท 

- คาหนวยกิตปฏิบัติจากหนวยกิตละ 2,800 บาท เปนหนวยกิตละ 800 บาท  

- คาธรรมเนียมเฉพาะสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  

จากภาคการศึกษาละ 38,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  

และภาคการศึกษาสุดทายของระยะเวลาศึกษาตามวงรอบหลักสูตร จํานวน 

18,000 บาท (ยกเวนในการลงทะเบียนเรียนเขาเปนนักศึกษาใหมในคร้ังแรก 

ผูไดรับทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จํานวน 20,000 บาท)  

- สวนค าธรรมเนียมและค าบํา รุงการศึกษาอ่ืนใดของคณะและของ

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาผูไดรับทุนจะตองชําระเองทั้งหมด 

ทุนประเภท 2 พิจารณาใหกับผูที่ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรฯ จนสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4 ป โดยผูไดรับทุนประเภท 2 จะไดรับ

การลดหยอน 

- คาหนวยกิตบรรยายจากหนวยกิตละ 1,400 บาท เปนหนวยกิตละ 700 บาท 

- คาหนวยกิตปฏิบัติจากหนวยกิตละ 2,800 บาท เปนหนวยกิตละ 1,400 บาท  

- คาธรรมเนียมเฉพาะสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  

จากภาคการศึกษาละ 38,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 30,000  บาท 

- สวนค าธรรมเนียมและค าบํา รุงการศึกษาอ่ืนใดของคณะและของ

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาผูไดรับทุนจะตองชําระเองทั้งหมด 

• คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการพิจารณารับทุนเรียนดีมีดังน้ี 

1. เปนนักเรียนที่มีคะแนนสอบอยูในลําดับตน ของการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (หลักสูตรนานาชาติ)  

2. มีความประพฤติเรียบรอย เปนผูอยูในระเบียบวินัย  

• เง่ือนไขของการรับทุนเรียนดีมีดังน้ี 

1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

2. ระหวางศึกษามผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ดังน้ี 

• ทุน Dean’s Scholarship List มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ไมตํ่ากวา 4.00 

• ทุนเรียนดีเลิศ Academic Excellence มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ไมตํ่ากวา 3.50  

• ทุนประเภท 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ไมตํ่ากวา 3.25 

• ทุนประเภท 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ไมตํ่ากวา 3.00  



หากผูไดรับทุน Dean’s Scholarship List หรือทุนเรียนดีเลิศ Academic Excellence มีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ตํ่ากวาที่กําหนด ผูไดรับทุนยังคงมีสิทธิ์ไดรับพิจารณาทุนประเภทอ่ืน 

โดยพิจารณาจากคณุสมบัติของประเภททุนน้ัน  

3. ไมลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตัว หรือปฏิบัติงานแกตัว  

ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร 

4. ไมลาพักการศึกษา หรือถูกใหลาพักการศึกษา หรือทุจริตในการสอบ หรือถูกลงโทษทางวินัย 

5. ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ   

6. เขารวมโครงการ Internship ที่คณะฯ จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาฝกงาน 

7. มีความประพฤติเรียบรอย อยูในระเบียบวินัย 

8. ผูไดรับทุนไมตองชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา ยกเวน หากผูไดรับทุนลาออกจากการเปน

นักศึกษาของคณะฯ กอนสําเร็จการศกึษา จะตองชดใชทุนใหกับคณะฯ ตามจํานวนเงินที่ไดรับการ

ลดหยอนหรือยกเวน 

9. คณะฯ มีสิทธิบอกยกเลิกการใหทุนแกนักศึกษาที่ไดรับทุน ดวยกรณีดังตอไปน้ี 

- ผูไดรับทุนมีผลการเรียนเฉลีย่สะสมตลอดทั้งป ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวในทุนแตละประเภท 

- มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมอยูในระเบียบวินัย ทุจริตในการสอบ หรือถูกลงโทษทางวินัย  

- คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรยกเลิกหรือระงับการใหทุน 

- มติของคณะกรรมการคัดเลือกผูไดรับทุนถือเปนอันสิ้นสุด 

 ใหคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศฉบับน้ี กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ

ฉบับน้ี ใหคณบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือคําวินิจฉัยเปนที่สิ้นสุด 
 

• มูลคาทุนการศึกษาท่ีไดรับ  

- ทุน Dean’s Scholarship List คิดเปนเงินประมาณ  430,000  บาท ตลอดหลักสูตร 

- ทุนเรียนดีเลิศ Academic Excellence คิดเปนเงินประมาณ  380,000  บาท ตลอดหลักสูตร  

- ทุนประเภท 1 มูลคาทุนการศึกษาที่ไดรับ คิดเปนเงินประมาณ  310,000  บาท ตลอดหลักสูตร  

- ทุนประเภท 2 มูลคาทุนการศึกษาที่ไดรับ คิดเปนเงินประมาณ  160,000  บาท ตลอดหลักสูตร 

• จํานวนทุนท่ีจัดสรรในแตละป  

ประมาณ 10 % ของจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในปการศึกษาน้ัน ๆ  

ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 

งานการศึกษา  คณะ ICT 
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