ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต พ.ศ. 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดาเนินโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและ
ความสามารถ และมีความใฝ่รู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
กองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระ
จอมเกล้ามหาบัณฑิต ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรีย กว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา
เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ให้ ย กเลิ กประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุ รี เรื่อง ทุนการศึกษาเพชร
พระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 1 มกราคม 2560
ข้อ 3. ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
“ทุน”

หมายความว่า ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

“ผู้ได้รับทุน”

หมายความว่า ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาเพชรพระจอมเกล้ า
มหาบัณฑิต

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของทุน
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถ และมีความใฝ่รู้ มี
ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
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ข้อ 6. ให้แบ่งการจัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทุนสนับสนุน
หลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย โดยมีการจัดสรรและการดาเนินงานดังนี้
6.1 ทุนสนับสนุนหลักสูตร เป็นทุนการศึกษาตามการพิจารณาของภาควิชา เพื่อช่วยเสริมให้
เกิดความเข้มแข็งในภาควิชา และพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยได้ในอนาคต
6.2 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เป็นการจัดสรรภายใต้คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
กลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ข้อ 7. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
7.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย
7.2 เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น กล่าวคือ
(1) ได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนการเปิด
ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ
(3) เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
เลือกศึกษา เป็นที่ประจักษ์
7.3 เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้าน
วิชาการ สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.4 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาแบบเต็มเวลาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่นักศึกษา
เข้าศึกษา
7.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่รับทุน อื่นซ้อนกับทุนนี้ กรณีซ้อนกับทุนอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
7.6 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 8. การสมัครและวิธีการคัดเลือก
8.1 สมัครด้วยตนเอง
8.2 ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการชุดใด ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา
8.3 ได้รับการเสนอชื่อร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน
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โดยผู้มีความประสงค์ส มัครรับทุน กรณีทุนสนับสนุนหลักสูตร ต้องสมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ตามกาหนดการรับสมัครและคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
สาหรับกรณีทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย คัดเลือกและเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนโดยสานักงานวิจัย
นวัตกรรมและพันธมิตร
ข้อ 9. เงื่อนไขในการรับทุน
9.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องทาสัญญาการรับทุนและสัญญาค้าประกันให้เรียบร้อย
9.2 ระยะเวลาในการรับทุนถือตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยาย
ระยะเวลารับทุนได้ และหากผู้ได้รับทุนสาเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว จะถือว่าสิ้นสุด
การรับทุน
9.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับทุนให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่ องเป็น
รายปีโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.25 ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เป็นหลักสูตรซึ่งไม่มีการศึกษารายวิชาจะต้องมีความก้าวหน้าของงานวิจัยระดับดี
(2) ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
อื่น ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางาน การฟังบรรยายที่น่าสนใจ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้เข้าร่วม และจัดทารายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน รวมทั้ง การรับฟัง
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 10. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้
10.1 ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
10.2 ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร เดือนละ 8,000 บาท
10.3 เงิ น สนั บ สนุ น ความก้ าวหน้ างานวิจัย เพิ่ ม เติ ม ตามเกณฑ์ ใ นข้ อ 11.1 เฉพาะเมื่ อ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(International peer-reviewed journal) ใน Q1 ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูล Scopus ทีป่ ระกาศ
ล่าสุดในวันที่ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ จะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง จนสาเร็จ
การศึกษา แต่ไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร โดยนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมในเดือนถัดไป
หลังจากที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
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ข้อ 11. ผลงานทางวิชาการของผู้ได้รับทุน
11.1 ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ชิ้น ที่มาจากผลงานวิจัย
จากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของตน โดยเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International peer-reviewed
journal) โดยชื่อผู้ได้รับทุนต้องเป็นผู้แต่งลาดับแรก (first author) หรือผู้แต่งหลัก (corresponding-author)
กรณีมีความจาเป็นไม่สามารถระบุชื่อผู้ได้รับทุนเป็นผู้แต่งลาดับแรก เป็นรายกรณีก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
11.2 หากมีผลงานอื่น ๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ
สร้างสรรค์ หรือต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสารธารณประโยชน์เพิ่มเติม ผู้ได้รับทุน
อาจขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากทุนเจียระไนเพชรได้
11.3 ในกรณีที่ได้ เผยแพร่ ใ นวารสารคุ ณภาพระดับ สู ง เช่น Nature, Cell และ Science
ผู้ได้รับทุนอาจขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากทุนเจียระไนเพชรได้
11.4 การตีพิมพ์ เผยแพร่ ห รือเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางส่ ว นจากผลงานวิจัยในระดับ
ปริญญาโท จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุว่า “ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี : Petch Pra Jom Klao Master’s Degree Research
Scholarship from King Mongkut’s University of Technology Thonburi”
ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หรือ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในกาหนดระยะเวลาตามหลักสูตร หรือได้รับทุนซ้าซ้อนกับทุนอื่นตามที่
ระบุในเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตาม
จานวนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ได้รับทุนจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 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
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กรณีตามข้อ 13.2 และข้อ 13.3 ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด
ของรัฐโดยให้แพทย์ผู้ทาการรักษาระบุว่าความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิก ลจริตและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ดังกล่าว ทาให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้
ข้อ 14. การลงทะเบียนของผู้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
14.1 ให้นักศึกษาที่ยื่นคาขอรับทุน ลงทะเบียนและชาระค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่า
ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ชาระตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
14.2 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาลงนามในสั ญ ญาทุ น เพชรพระจอมเกล้ า มหาบั ณ ฑิ ต เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
นักศึกษาจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนตามค่าเล่า เรียนตามหลักสูตรจริง (ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่า
ประกันอุบัติเหตุเท่านั้น) จากมหาวิทยาลัยฯ
ข้อ 15. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง
หรือกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสั่งและวินิจฉัยชี้ขาด คาสั่งหรือ
คาวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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