ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) พ.ศ. 2562
1. ความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห ง ชาติ (สวทช.) จั ด ตั้ ง ทุ น การศึ ก ษาพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ จั ย คุ ณ ภาพสู ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)ตามความรวมมือเพื่อสนับสนุนระดับปริญญาเอกและเสริมสราง
ประสบการณ ก ารทํ า งานวิ จั ย และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งภายใต ก ารดู แ ลของคณาจารย หรื อ กลุ ม วิ จั ย ที่ มี
ประสบการณในการทําวิจัยที่สู ง เพื่อพัฒนาตนเองใหเปน ดุษฎีบั ณฑิต คุ ณภาพที่จ ะเปน กําลังสํ าคัญในการ
ขั บ เคลื่ อนและผลิ ตผลงานวิ จั ย หรื อปฏิ บั ติ งานที่ ใช ความรู และทั กษะขั้ น สู ง ที่ เ ปน ประโยชน ต อสั ง คมและ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกําหนดระยะเวลาความรวมมือ 5 ป (หาป) นับตั้งแต ปการศึกษา 2562 จนถึง ป
การศึกษา 2566
2. วัตถุประสงค
1. สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
2. เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและการควบคุมวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
3. สรางความเขมแข็งใหกับระบบวิจัย มหาวิทยาลัย ในการทํางานวิจั ยที่ มีผลกระทบเชิงบวกต อ
เศรษฐกิจ และสังคม
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เปนผูมีความประพฤติดี ไมประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสีย
(2) เปนผูที่พรอมและยินดีที่จะชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ดานวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) เป น ผู ที่ ส ามารถศึ ก ษาให สํ า เร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาการศึ ก ษาสู ง สุ ด ของ
หลักสูตรที่นักศึกษาเขารับการศึกษา
(4) สามารถเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได
(5) สามารถลงนามในสั ญ ญารั บ ทุ น การศึ ก ษาพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ จั ย คุ ณ ภาพสู ง ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
(6) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด
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3.2 คุณสมบัติดานการศึกษา
(1) ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
(2) ไดรับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยูใน 10% แรกของชั้น โดยมี
หนังสือรับรองจากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ
(3) มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยูในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา
3.50 หรือ
(4) กรณีที่ไมมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไมถึง 3.50 แตไม
ต่ํากวา 3.25 ผูสมัครตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(5) ผูสมัครตองเปนผูที่คาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะไดลงนามสัญญา
ตอเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา
3.3 ผูสมัครตองสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจําเปน และความรูความเขาใจใน
ระดับที่นาพอใจในสาขาวิชาที่จะทําวิทยานิพนธ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ และจากเรียงความที่
เขียนดวยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คํา
3.4 ผูสมัครที่เคยทําวิทยานิพนธ หรือทําวิจัย หรือเลือกที่จะทําวิทยานิพนธ ภายใตกลุมวิจัย
ที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสรางผลงานที่มีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคม จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ
3.5 ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองวาเปนผูมีความมุงมั่นในการศึกษา/ทํางาน และมีเจตคติที่ดี
จากอาจารยที่ปรึกษาที่เคยควบคุมปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ และผูบังคับบัญชา (ในกรณีที่เคยทํางาน)
3.6 ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่จะรับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาในการรับ
ทุน
3.7 ผูสมัครสามารถสงเอกสารเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยและดานวิชาการอื่น
เพื่อสนับสนุนได
4. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
4.1 อาจารยหรือนักวิจัยที่จะรับทําหนาที่เปนที่ปรึกษาจะตองสังกัดกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัยที่
มีประวัติผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคมตาม
การประเมินของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งขึ้น ตลอดจนมีประวัติในการไดรับทุนวิจัยเพื่ อการ
ทํางานวิจัยที่ดีและตอเนื่อง
4.2 อาจารยหรือนักวิจัยที่จะรับทําหนาที่เปนที่ปรึกษาควรมีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง และมีประสบการณในการเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก
จนสําเร็จการศึกษา
4.3 อาจารยหรือนักวิจัยใหมที่ยังไมมีประวัติผลงานในการคุมวิ ทยานิพนธ สามารถเปน
อาจารยที่ปรึกษาไดโดยรวมกับอาจารยที่มีประสบการณและผลงาน แตตองสังกัดกลุมวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มี
ความเขมแข็ง
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4.4 หากอาจารยหรือนักวิจัย ที่เกษียณอายุราชการ อาจารยที่ปรึกษาที่เปนชาวตางประเทศ
หรืออาจารยที่ปรึกษาที่ไมใชอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะตองมีหลักฐาน
สัญญาที่แสดงระยะเวลาที่นานพอที่จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
5. เงื่อนไขในการรับทุน
5.1 ผูไดรับทุนจะตองทําสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ําประกันใหเรียบรอย
5.2 ระยะเวลาในการรับทุนถือตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตร
5.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความเห็นชอบผูไดรับทุนใหรับทุนการศึกษาตอเนื่องเปนราย
ปโดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับทุนจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปการศึกษาไมต่ํากวา 3.50 สําหรับผู
ไดรับทุนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาที่กําหนด หากในปการศึกษาตอมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.50 อาจไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนตอไปได
(2) ผูไดรับทุนจะตองเขารวมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษา
อื่น ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทํางาน การฟงบรรยายที่นาสนใจ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงใหเขารวม และจัดทํารายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน และนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งการรับฟงขอเสนอแนะ หรือแนวคิดตาง ๆ จาก
คณะกรรมการ และจะตองชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานวิชาการ สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากผูไดรับทุนไมเขารวมกิจกรรมขางตนโดยไมมีเหตุอันสมควร อาจไมได
รับการพิจารณาเห็นชอบใหไดรับทุนการศึกษาตอเนื่อง
6. ผูไดรับทุนจะไดรับเงินสนับสนุน ดังนี้
6.1 คาเลาเรียนตามหลักสูตร
6.2 คาครองชีพรายเดือน ไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร เดือนละ 25,000 บาท
6.3 เงินสนับสนุนความกาวหนางานวิจัย เมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ใน Q1 หรื อ Q2 ของสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง ในฐานข อ มู ล Scopus ที่ ป ระกาศล า สุ ด ในวัน ที่ส ง
ผลงานวิจัยตีพิมพ จะไดรับคาครองชีพรายเดือนเพิ่มเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง แตไมเกินระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร โดยผูไดรับทุนจะไดรับคาครองชีพเพิ่มเติมในเดือนถัดไปหลังจากที่ไดรับการตอบรับ ให
ตีพิมพ
6.4 เงินอุดหนุนคาใชจายในการทําวิจัย 225,000 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุ ดของ
หลักสูตรที่ผูไดรับทุนศึกษา โดยมีคาใชจายที่ครอบคลุม ดังนี้
(1) คาทําวิจัย คาวัสดุ เคมีภัณฑ และคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องและจําเปนสําหรับการ
ทําวิจัย ยกเวนคาครุภัณฑ
(2) คาใชจายในการเดินทางสํารวจและเก็บตัวอยางในประเทศ โดยอัตราคาใชจายในการ
เดินทางใหเทียบเทาชั้นประหยัด
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(3) คาเขารวมประชุมหรือสัมมนาวิชาการภายในประเทศและตางประเทศทั้ง Poster และ
Oral Presentation ในผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับทุน เชน คาลงทะเบียน คาที่พัก คาเดินทาง เปนตน
(4) คาลงทะเบียนฝกอบรมนอกหลักสูตรหรือสัมมนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ในสาขา และงานวิจัยที่ไดรับทุน
(5) คาตําราวิชาการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คาตีพิมพวารสารที่มีการขอบคุณใน
กิตติกรรมประกาศ โดยระบุวา ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) : “Scholarship for the Development of High Quality
Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph. D. Research
Scholarship (KMUTT – NSTDA) from King Mongkut’s University of Technology Thonburi”หรื อ
เอกสารที่เกี่ยวของตามที่อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร
(6) คาถายเอกสาร คาหมึกพิมพ คากระดาษ และคาอุปกรณเครื่องเขียน
6.5 คาใชจายกรณีทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ 1 ครั้ง ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) คาครองชีพในตางประเทศตามอัตราที่ ก.พ. กําหนดในแตละประเทศ เพิ่มเติมจากที่
ไดรับอยู โดยจายตามจริง แตไมเกิน 400,000 บาท
(2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง,
คาประกันสุขภาพ, คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท
ผูไดรับทุนที่ใชระยะเวลาการศึกษาเกินจากหลักสูตรที่เงื่อนไขทุนกําหนด แตไดเสนอแผนการ
เดินทางและงบประมาณคาใชจายภายในระยะเวลาตามหลักสูตร ใหไดรับคาใชจายกรณีทําวิจัยระยะสั้นใน
ตางประเทศดวย
7. ผูไดรับทุนจะไดรับคาใชจายจากสํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดังตอไปนี้
7.1 คาใชจายอาจารยที่ปรึกษาหลักหรืออาจารยที่ปรึกษารวม เพื่อเดินทางไปเยี่ยมผูรับทุน
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการขณะที่ผูไดรับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ตางประเทศ 1 ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน
7 วัน
(1) คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พักตามระเบียบมหาวิทยาลัย
(2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง,
คาประกันสุขภาพ, คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท
7.2 คาใชจายกรณีอาจารยที่ปรึกษาจากตางประเทศเขามาติดตามผลงานวิจัยของผูไดรับทุน 1
ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน โดยตองเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาจากตางประเทศ ประวัติ และผลงาน
(1) คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา ในอัตราวันละ 7,000 บาท ทั้งนี้ รวมคาเบี้ยเลี้ยงและ
คาที่พักแลว
(2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง,
คาประกันสุขภาพ, คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท
4

8. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติทุนแกผูรับทุนในกรณีดังตอไปนี้
8.1 ผูไดรับทุนเปลี่ยนคณะ ภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายหลังจากที่ไดสมัครเข ารับ
การศึกษาหรือในระหวางการศึกษาตามหลักสูตร
8.2 ผูไดรับทุนเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาภายหลังจากที่ไดสมัครเขารับการศึกษาหรื อใน
ระหวางการศึกษาตามหลักสูตร
8.3 ผูไดรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยการลาออก
ตกออก หรือถูกคัดชื่อออก
9. ในกรณีที่ผูไดรับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา คนควา วิจัย หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ
ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตรที่ไดรับทุน หรือไดรับทุนซ้ําซอนกับ
ทุ น อื่ น ตามที่ ร ะบุ ใ นเงื่ อ นไขของทุ น นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ โดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร ผู ไ ด รั บ ทุ น จะต อ งชดใช เ งิ น
ทุ น การศึ ก ษาตามจํ า นวนที่ ไ ด รั บ จากมหาวิ ท ยาลั ย ภายในระยะเวลา 30 วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง จาก
มหาวิทยาลัย หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูไดรับทุนจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแต
วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว และในกรณีที่ผูไดรับทุนรองขอผอนชําระ ใหเปนดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัยในการพิจารณา
10. ผูไดรับทุนที่พนสภาพจากการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนจากการชดใช
เงินทุน
1 ตาย
2 เจ็บปวยทุพพลภาพ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ
3 เปนบุคคลวิกลจริต หรือตกเปนคนไรความสามารถ
4 เหตุอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
กรณีตามขอ 2 และขอ 3 ใหแสดงหลักฐานทางการแพทยจากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐโดย
ใหแพทยผูทําการรักษาระบุวาความเจ็บปวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบดังกลาว ทํา
ใหผูไดรับทุนไมสามารถศึกษาตอไปได
11. ผูไดรับทุนตองเสนอวิทยานิพนธที่แสดงถึงการคนพบวิทยาการใหม ความคิดริเริ่ม หรือการ
วิจารณดวยความคิดใหม ทั้งนี้ ผูไดรับทุนตองมีผลงานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตี พิมพ
หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพอยางนอย 2(สอง) เรื่องกอนสําเร็จการศึกษา ดังนี้
(1) ตองมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
โดยพบในฐานขอมูล Web of Science ซึ่งสืบคนไดในฐานขอมูลมาตรฐานที่มีผูพิจารณาผลงาน (Referee)
จํานวนไมต่ํากวา 2 ชิ้นและตองมีจํานวนไมนอยกวาที่ระบุไวในหลักสูตรของผูไดรับทุน โดยชื่อผูไดรับทุนตอง
เปนผูแตงลําดับ แรก (First Author) กรณีมีความจําเปน ไมสามารถระบุชื่ อผูไดรั บทุ นเปน ผูแตงลําดั บ แรก
จะพิจารณาเปนรายกรณี
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(2) หากมีผลงานอื่น ๆ เชน ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบั ตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ
สรางสรรค หรือตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือสาธารณประโยชน เพิ่มเติม ผูไดรับทุน
สามารถขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากทุนเจียระไนเพชรได
(3) ในกรณี ที่บ ทความวิ จั ย เต็มรูป แบบ (Full Paper) ที่ล งพิมพในวารสารวิช าการระดั บ
นานาชาติ ซึ่ งสื บ ค น ได ในฐานข อมู ลมาตรฐานที่มีผูพิจารณาผลงาน (Referee) ตามขอ (11.1) ในจํ านวน
มากกวาที่ระเบียบกําหนด จะไดรับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพิ่มเติม
(4) ในกรณีที่ไดเผยแพรในวารสารคุณภาพระดับสูง เชน Nature, Cell และ Science จะ
ไดรับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพิ่มเติม
(5) การตีพิมพเผยแพรหรือเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางสวนจากผลงานวิจัยในระดับปริญญา
เอก จะตองระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุวา ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) “Scholarship for the Development of
High Quality Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph. D.
Research Scholarship ( KMUTT – NSTDA) from King Mongkut’ s University of Technology
Thonburi”
12. ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีขอขัด
หรือแยง หรือกรณีที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งและ
วินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย แซเตีย )
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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หมายเหตุ นักศึกษาผูส มัครรับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิตจะตองแนบหลักฐานทายสัญญาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัคร พรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
ใบลาศึกษา หรือ เอกสารราชการแจงความสามารถเรียนเต็มเวลา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาระเบียนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีผูสมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สําเนาระเบียนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี + ระดับปริญญาโท กรณีผูสมัครจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท
6. เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ดังเอกสารแนบทาย
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