ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ าดุษฎีบัณฑิต
เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทางาน
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่ มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่สูง
เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือ
ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
กองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎี
บัณฑิต ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ให้ ย กเลิ กประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุ รี เรื่อง ทุนการศึกษาเพชร
พระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
ข้อ 3. ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“คณะกรรมการ”
“ทุน”
“ผู้ได้รับทุน”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎี
บัณฑิต

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของทุน
5.1 สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
5.2 เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการจั ด การศึ ก ษาและการควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดับ
ปริญญาเอก
5.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยมหาวิทยาลัย ในการทางานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจ และสังคม
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ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย
(2) เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ด้านวิชาการ สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) เป็นผู้ที่สามารถศึกษาให้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่
นักศึกษาเข้ารับการศึกษา
(4) สามารถเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได้
(5) สามารถลงนามในสัญญารับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
(6) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กาหนด
6.2 คุณสมบัติด้านการศึกษา
(1) ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
(2) ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรี และอยู่ใน 10% แรกของชั้น โดยมี
หนังสือรับรองจากสานักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ
(3) มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมี ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.50 หรือ
(4) กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่
ต่ากว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(5) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท
และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมือ่ มีใบรับรองการจบการศึกษา
6.3 ผู้สมัครต้องสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจาเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับ
ที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทาวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และจากเรียงความที่เขียน
ด้วยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คา
6.4 ผู้สมัครที่เคยทาวิทยานิพนธ์ หรือทาวิจัย หรือเลือกที่จะทาวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่
มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.5 ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทางาน และมีเจตคติที่ดี
จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยควบคุมปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่เคยทางาน)
6.6 ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่จะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการรับทุน
6.7 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยและด้านวิชาการอื่น
เพื่อสนับสนุนได้
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ข้อ 7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
7.1 อาจารย์หรือนักวิจัยที่จะรับทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจะต้องสังกัดกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยที่มี
ประวัติผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
การประเมินของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งขึ้น ตลอดจนมีประวัติในการได้รับทุนวิจัยเพื่อการ
ทางานวิจัยที่ดีและต่อเนื่อง
7.2 อาจารย์หรือนักวิจัยที่จะรับทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาควรมีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก
จนสาเร็จการศึกษา
7.3 อาจารย์ ห รื อนั กวิจั ย ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติผ ลงานในการคุมวิทยานิพนธ์ สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผลงาน แต่ต้องสังกัดกลุ่มวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มี
ความเข้มแข็ง
7.4 หากอาจารย์หรือนักวิจัย ที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะต้องมีหลักฐาน
สัญญาที่แสดงระยะเวลาที่นานพอที่จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
ข้อ 8. เงื่อนไขในการรับทุน
8.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องทาสัญญาการรับทุนและสัญญาค้าประกันให้เรียบร้อย
8.2 ระยะเวลาในการรับทุนถือตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยาย
ระยะเวลารับทุนได้
8.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับทุนให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นราย
ปีโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.50 สาหรับผู้
ได้รับทุนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด หากในปีการศึกษาต่อมามี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.50 อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนต่อไปได้
(2) ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
อื่น ๆ กิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางาน การฟังบรรยายที่น่าสนใจ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้เข้าร่วม และจัดทารายงานความก้าวหน้ าทุก 6 เดือน รวมทั้งการรับฟัง
ข้ อ เสนอแนะ หรื อ แนวคิ ด ต่ า ง ๆ จากคณะกรรมการ และจะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านวิชาการ สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าร่ว ม
กิจกรรมข้างต้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ 9. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้
9.1 ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
9.2 ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร เดือนละ 13,000 บาท
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9.3 เงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ใน Q1 หรื อ Q2 ของสาขาวิช าที่ เ กี่ยวข้ อ ง ในฐานข้อมูล Scopus ที่ประกาศล่ าสุ ด ในวั น ที่ ส่ ง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่องจนสาเร็จการศึกษา แต่ไม่
เกินระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์
9.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย จ่ายตามจริงไม่เกินปีละ 50,000 บาท ตามระยะเวลา
ที่กาหนดในหลักสูตร โดยมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม ดังนี้
(1) ค่าทาวิจัย ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องและจาเป็นสาหรับการ
ทาวิจัย
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสารวจและเก็บตัวอย่างในประเทศ โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้เทียบเท่าชั้นประหยัด
(3) ค่าเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศทั้ง Poster และ
Oral Presentation ในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น
(4) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมนอกหลักสูตรหรือสัมมนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ในสาขา และงานวิจัยที่ได้รับทุน
(5) ค่าตาราวิช าการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
(6) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน
9.5 ค่าใช้จ่ายกรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ดังนี้
(1) ค่าครองชีพในต่างประเทศเดือนละ 40,000 บาท เพิ่มเติมจากที่ได้รับอยู่
(2) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)
ผู้ได้รับทุนที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินจากหลักสูตรที่เงื่อนไขทุนกาหนด แต่ได้เสนอแผนการ
เดินทางและงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาตามหลักสูตร ให้ได้รับค่าใช้จ่ายกรณีทาวิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศด้วย
ข้อ 10. ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายจากสานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดังต่อไปนี้
10.1 ค่าใช้จ่ายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเดินทางไปเยี่ยมผู้รับทุน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ขณะทีผ่ ู้ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
(1) ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(3) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
10.2 ค่าใช้จ่ายกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาจากต่างประเทศเข้ามาติดตามผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุน
1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ประวัติ และผลงานภายในปี
การศึกษาที่ 2
(1) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ในอัตราวันละ 5,000 บาท ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พักแล้ว
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(2) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อ 11. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีดังต่อไปนี้
11.1 ผู้ได้รับทุนเปลี่ยนคณะ ภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายหลังจากที่ได้สมัครเข้ารับ
การศึกษาหรือในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร
11.2 ผู้ได้รับทุนเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาภายหลังจากที่ได้สมัครเข้ารับการศึกษาหรือใน
ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร
11.3 ผู้ได้รับทุน สอบ Qualifying examination และ Proposal examination ไม่ผ่าน
ภายใน 3 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และภายใน 4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีการชี้แจง
จากคณะ ภาควิชา สายวิชา หรือสาขาวิชาเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน ทั้งนี้ ให้มี
ผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
11.4 ผู้ได้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยการลาออก
ตกออก หรือถูกคัดชื่อออก
ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หรือ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในกาหนดระยะเวลาตามหลักสูตร หรือได้รับทุนซ้าซ้อนกับทุนอื่น ตามที่
ระบุในเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตาม
จานวนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ได้รับทุนจะต้องเสียดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ได้รับทุนร้องขอผ่อนชาระ ให้เป็นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยในการ
พิจารณา
ข้อ 13. ผู้ได้รับทุนที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นจากการชดใช้
เงินทุน
13.1 ตาย
13.2 เจ็บป่วยทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือตกเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
13.3 เป็นบุคคลวิกลจริต หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ
13.4 เหตุอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
กรณีตามข้อ 13.2 และข้อ 13.3 ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด
ของรัฐโดยให้แพทย์ผู้ทาการรักษาระบุว่าความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิก ลจริตและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ดังกล่าว ทาให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้
ข้อ 14. ผู้ได้รับทุนต้องเสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือการ
วิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์
หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์อย่างน้อย 2(สอง) เรื่องก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
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14.1 ต้ อ งมี บ ทความวิ จั ย เต็ ม รู ป แบบ (Full Paper) ที่ ล งพิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ โดยพบในฐานข้อมูล Web of Science (Thomson Reuters) ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่
มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) จานวนไม่ต่ากว่า 2 ชิ้นและต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ าที่ระบุไว้ในหลักสูตรของ
ผู้ได้รับทุน
14.2 หากมีผลงานอื่น ๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ
สร้างสรรค์ หรือต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ เพิ่มเติม ผู้ได้รับทุน
สามารถขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากทุนเจียระไนเพชรได้
14.3 ในกรณีที่บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งสื บ ค้น ได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้ พิจารณาผลงาน (Referee) ตามข้อ (14.1) ในจานวน
มากกว่าที่ระเบียบกาหนด จะได้รับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพิ่มเติม
14.4 ในกรณีที่ได้เผยแพร่ในวารสารคุณภาพระดับสูง เช่น Nature, Cell และ Science จะ
ได้รับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพิ่มเติม
ข้อ 15. การลงทะเบียนของผู้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
15.1 ให้นักศึกษาที่ยื่ นคาขอรับทุน ลงทะเบียนและช าระค่าหน่ว ยกิต ค่าบารุงการศึ ก ษา
ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ชาระตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
15.2 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงนามในสั ญ ญาทุ น เพชรพระจอมเกล้ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ คื น ค่ า ลงทะเบี ย นตามค่ า เล่ า เรี ย นตามหลั ก สู ต รจริ ง (ค่ า หน่ ว ยกิ ต ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา
ค่าประกันอุบัติเหตุเท่านั้น) จากมหาวิทยาลัย
ข้อ 16. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง
หรือกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสั่งและวินิจฉัยชี้ขาด คาสั่งหรือ
คาวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร )
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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หมายเหตุ นักศึกษาผูส้ มัครรับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตจะต้องแนบหลักฐานท้ายสัญญาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบลาศึกษา หรือ เอกสารราชการแจ้งความสามารถเรียนเต็มเวลา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี + ระดับปริญญาโท กรณีผู้สมัครจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท
6. ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รที่ มี ค ะแนนภาษาอั ง กฤษดั ง ตาราง ถื อ ว่ า ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งเรี ย น
ภาษาอังกฤษ ให้นาเอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกล่าวมาแสดงด้วย หากผู้สมัครไม่มี
คะแนนภาษาอังกฤษดังตาราง จะต้องมาสอบข้อเขียนกับทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โปรดแจ้ง
ความจานงขอสอบได้ที่ สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา หลังจากดาเนินการสมัครแล้วเสร็จ
รายการคะแนนภาษาอังกฤษ*
ลาดับ
วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม
ทุกคณะ**
1 IELTS
9
5
2 TOEFL IBT (Internet-Based Test)
120
61
3 TETET
7
4
4 KMUTT - PEPT
100
76
5 CU-TEP
120
6 LNG 550
ผ่าน (S)
7 LNG 600
ผ่าน (S)
8 LNG 601
ผ่าน (S)
9 LNG 601 for JGSEE
100
10 TU-GET
1000
11 TEGS
100
12 EPT
100
13 ITP TOEFL
677
14 TOEIC
990
-

คะแนนเต็ม
JGSEE
SIT
6
5
71
61
5
76
75
60
75
550
70
64
500
600

CPE
5.5
61
76
60
500
-

หมายเหตุ: 1. * รายการคะแนนภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
2. ** หมายถึง ทุกคณะยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(CPE)
3. นักศึกษาต่างชาติใช้เกณฑ์เดียวกับนักศึกษาไทย
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