แบบฟอร์มพิจารณาทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
 ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1. โครงการตามหลักการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ระบุอาจารย์ที่ปรึกษา)
2. บันทึกข้อความที่ออกโดยภาควิชา หรือคณะ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
3. โครงการที่ผ่านมาหรือสรุปผลงานของนักศึกษา พร้อมแนบรายละเอียด
4. รูปภาพโครงการหรือรูปภาพผลงาน หรือรูปภาพการเข้าร่วมแข่งขัน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือต่อยอดผลงานของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาการเป็น Change Agent ของมจธ.
7. แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมจธ.
8. กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกัน
9. เป็นการต่อยอดผลงาน หรือเป็นผลงงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
10. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็น Change Agent ของมจธ.
11. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
12. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ หรือจากแหล่งทุนอื่นอย่างน้อย 30% ของงบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุน

ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................................
ส่งคืนครั้งที่ 1.  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทุน .......................................รับทราบ
วันที่......................
 แก้ไข......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คืนเอกสารวันที่......................
รับเอกสารวันที่....................
ส่งคืนครั้งที่ 2.  แก้ไข......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คืนเอกสารวันที่......................
รับเอกสารวันที่....................
งบประมาณ
o เงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาทอานาจการอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาการศึกษา
o 50,000 บาทขึ้นไป นาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษามจธ.

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอพิจารณา วันที่.......................................
ลงชื่อ...................................................เห็นควรอนุมัติ

วันที่.......................................

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ วันที่....../......../...............

แบบฟอร์มพิจารณาทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
 ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อการสร้างขวัญกาลังใจแก่นักศึกษา
 ด้านวิชาการในการเสนอผลงานทางวิชาการ (เฉพาะในระดับปริญญาตรี)
o นาเสนอภายในประเทศ

สนับสนุนค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนตามการเบิก
จ่ายจริงตามระเบียบการเงินของ มจธ. วงเงินไม่เกิน
10,000 บาทต่อคนต่อปี
o นาเสนอต่างประเทศ
สนับสนุนค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนตาม
การเบิกจ่ายจริงตามระเบียบการเงินของ มจธ.
วงเงินไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี
o ผลงานทางด้านวิชาการทีน่ าเสนอจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลสากล (Scopus หรือ ISI Database)

 ด้านความสามารถเฉพาะด้าน พิจารณาจากรางวัลที่นักศึกษาได้รบั ดังนี้
o ระดับอุดมศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร วงเงิน ไม่เกิน 20,000 บาท
 20,000 บาท  10,000 บาท  5,000 บาท  2,500 บาท  .................บาท
o ระดับประเทศให้ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร วงเงิน ไม่เกิน 30,000 บาท
 30,000 บาท  20,000 บาท  10,000 บาท  5,000 บาท  .................บาท
o ระดับนานาชาติให้ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร วงเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท
 40,000 บาท  30,000 บาท  20,000 บาท  10,000 บาท  ................บาท
ชื่อทีม/ชื่อผลงาน..................................................................................................................................................
รางวัลทีไ่ ด้รับ..............................................................................เงินรางวัลจากการแข่งขัน..................................
ผู้จัดการแข่งขัน.....................................................................................................................................................
จึงเสนอพิจารณาสนับสนุนทุนเจียระไนเพชร จานวน...........................................................................................
 ด้านกีฬา พิจารณาจากระดับและลาดับของการแข่งขัน ตามการจัดสรรในประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
o ระดับอุดมศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร วงเงิน ไม่เกิน 20,000 บาท
 20,000 บาท  10,000 บาท  5,000 บาท  2,500 บาท
o ระดับประเทศให้ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร วงเงิน ไม่เกิน 30,000 บาท
 30,000 บาท  20,000 บาท  10,000 บาท  5,000 บาท
o ระดับนานาชาติให้ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร วงเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท
 40,000 บาท  30,000 บาท  20,000 บาท  10,000 บาท
หมายเหตุ - กีฬาประเภททีมคู่ ให้สมทบทุนการศึกษาเจียระไนเพชรสาหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับเพิ่มเติมอีก จานวน
1.5 เท่า
- กีฬาประเภททีม ให้สมทบทุนการศึกษาเจียระไนเพชรสาหรับทีมนักศึกษาทีไ่ ด้รับเพิ่มเติมอีก จานวน 2
เท่า
o รางวัลเหรียญทอง ให้ได้รับรางวัล
จานวน...............บาท
o รางวัลเหรียญเงิน ให้ได้รับรางวัล
จานวน...............บาท
o รางวัลเหรียญทองแดง และชมเชย
จานวน...............บาท
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอพิจารณา วันที่.......................................
ลงชื่อ...................................................เห็นควรอนุมัติ

วันที่.......................................

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอผลงาน วันที่....../......../...............

แบบฟอร์มพิจารณาทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
 ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อเป็นรางวัลสร้างขวัญกาลังใจให้กับนักศึกษา (ผลงานวิจัย Q1 – Q3)
ระดับปริญญาตรี
o 1. นักศึกษามีผลงานวิจัยโดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author)
o 2. ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Q3 ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ในฐานข้อมูล Scopus ทีป่ ระกาศล่าสุดในวันที่สง่ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์
* หมายเหตุ : ทั้งนี้การให้การสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย จะสนับสนุน จานวน 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ
โดยพิจารณาหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้ว โดยให้การสนับสนุน
ภายในระยะเวลาในหลักสูตร

ระดับปริญญาโท – เอก
o 1. นักศึกษามีผลงานวิจัยโดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author)
o 2. ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Q1 หรือ Q2 ของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล Scopus ที่ประกาศล่าสุดในวันที่สง่ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์
* หมายเหตุ :

ทั้งนี้การให้การสนับสนุนตีพิมพ์บทความวิจัย จะสนับสนุนบทความวิจัยใน Q1 จานวน 10,000 บาท
ต่อ 1 บทความ และใน Q2 จานวน 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยพิจารณาหลังจากที่ได้รับแจ้ง
ผลการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้ว โดยให้การสนับสนุนภายในระยะเวลาในหลักสูตร
ยกเว้นกรณีนักศึกษาเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตและทุนการศึกษา
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตให้ขอรับการสนับสนุนจากทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า แต่หาก
มีผลงานเกินกว่าที่เขื่อนไขทุนกาหนดจึงจะขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชรเพิ่มเติม

ชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย....................................................................................รหัสนักศึกษา...................................................
ชื่อผลงานวิจัย....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ชื่อวารสาร..............................................................................................  Q1  Q2  Q3
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก
ส่งคืนผลงาน  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทุน .......................................รับทราบ
วันที่.........................
เนื่องจาก.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
คืนเอกสารวันที่......................
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอพิจารณา วันที่.......................................
ลงชื่อ...................................................เห็นควรอนุมัติ

วันที่.......................................

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอผลงานวิจัย วันที่........./........../...........

แบบฟอร์มพิจารณาทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
 ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อเป็นรางวัลสร้างขวัญกาลังใจให้กับนักศึกษา (สิทธิบัตร)
 สิทธิบัตรที่จดในประเทศ
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท



ระดับปริญญาเอก

o 1. สิทธิบัตรที่จดเป็นผลงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
o 2. กรณี มีร่างคาขอจดสิทธิบัตร พร้อมหลักฐานเอกสารการยื่นร่างคาขอจดสิทธิบัตรทีไ่ ด้รับเลขที่
คาขอรับสิทธิบัตร
o 3. กรณี ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรและยังคงสถานะนักศึกษา
* หมายเหตุ :
ทั้งนี้การให้การสนับสนุนผลงานวิจัยในรูปแบบสิทธิบัตร สนับสนุนผลงานละไม่เกิน 7,000 บาท
โดยสนับสนุนทุน จานวน 2,000 บาท เมื่อมีร่างคาขอจดสิทธิบัตร พร้อมหลักฐานเอกสารการยื่นร่าง
คาขอจดสิทธิบัตรที่ได้รับเลขที่คาขอรับสิทธิบัตร หากยังคงสถานะนักศึกษาเมื่อผลงานได้รับการจด
สิทธิบัตร จะได้สนับสนุน เพิ่มเติมอีก 5,000 บาท

 สิทธิบัตรที่จดในต่างประเทศ
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท



ระดับปริญญาเอก

o 1. สิทธิบัตรที่จดเป็นผลงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
o 2. กรณี มีร่างคาขอจดสิทธิบัตร พร้อมหลักฐานเอกสารการยื่นร่างคาขอจดสิทธิบัตรทีไ่ ด้รับเลขที่
คาขอรับสิทธิบัตร
o 3. กรณี ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรและยังคงสถานะนักศึกษา
* หมายเหตุ :
ทั้งนี้การให้การสนับสนุนผลงานวิจัยในรูปแบบสิทธิบัตร สนับสนุนผลงานละไม่เกิน 15,000 บาท
โดยสนับสนุนทุน จานวน 5,000 บาท เมื่อมีร่างคาขอจดสิทธิบัตร พร้อมหลักฐานเอกสารการยื่นร่าง
คาขอจดสิทธิบัตรที่ได้รับเลขที่คาขอรับสิทธิบัตร หากยังคงสถานะนักศึกษาเมื่อผลงานได้รับการจด
สิทธิบัตร จะได้สนับสนุน เพิ่มเติมอีก 10,000 บาท
ชื่อผู้ส่งผลงานวิจัย..............................................................................รหัสนักศึกษา......................................................
ชื่อผลงานวิจัย................................................................................................................................................................
เลขที่คาขอสิทธิบัตร..........................................................................
ส่งคืนผลงาน  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทุน .......................................รับทราบ
วันที่.........................
เนื่องจาก.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
คืนเอกสารวันที่......................
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอพิจารณา วันที่.......................................
ลงชื่อ...................................................เห็นควรอนุมัติ

วันที่.......................................

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอผลงานวิจัย วันที่........./........../...........

