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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง  ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  

เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดตั ้งทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ตามความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนระดับปริญญาเอกและเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื ่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ ่มวิจัยที ่มี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที ่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (ห้าปี) นับตั้งแต่  ปีการศึกษา 2562 จนถึง  
ปีการศึกษา 2566  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย               
กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต    
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา
พัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. -สวทช.) 
พ.ศ. 2565  

ข้อ 2. ประกาศนี ้มีผลบังคับใช้ก ับนักศึกษาทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 
เป็นต้นไป  

ข้อ 3. ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า 

“ทุน”               หมายความว่า ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. -
สวทช.) 
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“ผู้ได้รับทุน”       หมายความว่า      ผู ้ได ้ร ับคัดเล ือกให้ร ับทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตว ิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอม
เกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของทุน 

4.1 สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย 

4.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับ              
ปริญญาเอก 

4.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยมหาวิทยาลัย ในการทำงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจ และสังคม 

ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

5.1  คุณสมบัติทั่วไป 

    (1) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย 

    (2) เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ด้านวิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

    (3) เป็นผู ้ที ่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของ
หลักสูตรที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษา 

           (4) สามารถเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได้ 

      (5) สามารถลงนามในสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจ ัยคุณภาพสูงด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 

    (6) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ กำหนด 

5.2  คุณสมบัติด้านการศึกษา 

    (1) มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 หรือ 

      (2) ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ หรือผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

      (3) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะได้ลงนามสัญญา
ต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา 
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      (4) ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน 

 5.3  ผู้สมัครต้องสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจำเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับ
ที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และจากเรี ยงความที่เขียน
ด้วยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คำ 

  5.4  ผู้สมัครที่เคยทำวิทยานิพนธ์ หรือทำวิจัย หรือเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มี
ผลงานหรือมีศักยภาพท่ีจะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

5.5 ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทำงาน และมีเจตคติที่ดี 
จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยควบคุมปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่เคยทำงาน) 

5.6  ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่จะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการรับทุน 

5.7 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยและด้านวิชาการอ่ืนเพ่ือ
สนับสนุนได ้

                  5.8 ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้ม ีค ุณสมบัติ                       

ตรงตามประกาศจริง และจะต้องแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบภายใน

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ                

ใด ๆ หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับทุน ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นถูกตัด

สิทธิในการเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้ง

นี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ทั้งสิ้น 

  หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณสมบัติในภายหลังปรากฏว่าผู ้ได้รับทุนรายใดไม่มี

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งตามประกาศ ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครรับทุนในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวน

สิทธิในการยกเลิกทุนการศึกษาและให้ผู้ได้รับทุนนั้นชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนแก่มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดใน

ข้อ 12  

  อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครรายใดมีเจตนาปลอมแปลงเอกสารและใช้

ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และต้องถูก

ดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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 ข้อ 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 

      6.1 อาจารย์หรือนักวิจัยที่จะรับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจะต้องสังกัดกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยที่มี
ประวัติผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
การประเมินของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งขึ้น ตลอดจนมีประวัติในการได้รับทุนวิจัยเพื่อการ
ทำงานวิจัยที่ดีและต่อเนื่อง 

        6.2 อาจารย์หรือนักวิจัยที่จะรับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาควรมีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก     
จนสำเร็จการศึกษา  

        6.3 อาจารย์หรือนักวิจัยใหม่ที่ยังไม่มีประวัติผลงานในการคุมวิทยานิพนธ์ สามารถเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาได้โดยร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผลงาน แต่ต้องสังกัดกลุ่มวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความ
เข้มแข็ง  

         6.4 หากอาจารย์หรือนักวิจัย ที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะต้องมีหลักฐาน
สัญญาที่แสดงระยะเวลาที่นานพอที่จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

 ข้อ 7 . การสรรหาและพิจารณาให้ทุน การสรรหาจะดำเนินการด้วยว ิธ ีการเช ิงร ุก (Active 
Recruitment) ในการพิจารณาทุนกรณีผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมหรือโดดเด่น แต่คุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งยังไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับพิจารณาให้ทุน คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนอีกครั้งภายใน 1 ปี 
หลังเข้ามาเป็นนักศึกษา 

ข้อ 8. เงือ่นไขในการรับทุน 

         8.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันให้เรียบร้อย 

         8.2 ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน และค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 

         8.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับทุนให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายปี

โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   (1) ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้

ได้รับทุนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าที่กำหนด หากในภาคการศึกษาต่อมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ

กว่า 3.50 อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนต่อไปได้ 

   (2) ผู้ได้รับทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการทำงานวิจัย และในการดำเนินการ
ตามแผนการศึกษาที่วางไว้ เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและในเวลาที่กำหนด โดยต้องจัดทำ
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รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด         
มิเช่นนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 

 (3) ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้เข้าร่วม และจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ด้านวิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นโดยไม่มี
เหตุอันสมควร มิเช่นนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 

    8.4 ผู้ได้รับทุนอาจได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนได้ แม้ไม่สำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรแต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตร 

    8.5 กรณีผู้ได้รับทุนกระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความ
ประพฤติหรือเหตุอื่น ๆ อันไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทุนการศึกษา
และให้ผู้ได้รับทุนนั้นชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนแก่มหาวิทยาลัยตามท่ีกำหนดในข้อ 12 

ข้อ 9. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้  

         9.1 ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ) 

         9.2 ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร เดือนละ 25,000 บาท 

         9.3 เงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัยเพิ ่มเติม เฉพาะเมื ่อมีบทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International peer-review journal) ที่มีระบบประเมินบทความโดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ ่งปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะที ่อยู ่ใน Quartile 1 หรือ 
Quartile 2) ในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง และมีค่า Impact Factor ที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ส่งผลงานตีพิมพ์ 
ยกเว้นหลักสูตรที่อยู่ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ,ครุศาสตร์, และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ปรากฎ
อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus (เฉพาะที่อยู่ใน Quartile 1 หรือ Quartile 2) ในสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง และมีค่า Impact Factor ที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ส่งผลงานตีพิมพ์ จะได้รับค่าครองชีพเหมาจ่าย
รายเดือนเพ่ิมเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง โดยนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพเพ่ิมเติมในเดือนถัดไปหลังจาก
ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ จนครบเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 

       9.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย 225,000 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของ
หลักสูตรที่ผู้ไดร้ับทุนศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม ดังนี้ 

  (1) ค่าทำวิจัย ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องและจำเป็นสำหรับการ
ทำวิจัย ยกเว้นค่าครุภัณฑ์ 

  (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำรวจและเก็บตัวอย่างในประเทศ โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้เทียบเท่าชั้นประหยัด  

  (3) ค่าเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศทั้ง Poster และ 
Oral Presentation ในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง เป็นต้น 
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  (4) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมนอกหลักสูตรหรือสัมมนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใน
สาขา และงานวิจัยที่ได้รับทุน 

 (5) ค่าตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ค่าตีพิมพ์วารสารที่มีการขอบคุณใน
กิตติกรรมประกาศ โดยระบุว่า ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (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”หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร 

  (6) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน  

  9.5 ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง 1 ประเทศ ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 

  (1) ค่าครองชีพในต่างประเทศตามอัตราที่ ก.พ. กำหนดในแต่ละประเทศ เพ่ิมเติมจากที ่

ได้รับอยู ่โดยจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 400,000 บาท  

  (2) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง
,ค่าประกันสุขภาพ,ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท  

  ผู้ได้รับทุนที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินจากหลักสูตรที่เงื่อนไขทุนกำหนด แต่ได้เสนอแผนการ
เดินทางและงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาตามหลักสูตร ให้ได้รับค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศด้วย 

 ข้อ 10. ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายจากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดังต่อไปนี้ 

                   10.1 ค่าใช้จ่ายอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อเดินทางไปเยี่ยมผู้รับทุน
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการขณะที่ผู้ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน                   
7 วัน  

     (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

   (2) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง
,ค่าประกันสุขภาพ, ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท 

 10.2 ค่าใช้จ่ายกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาจากต่างประเทศเข้ามาติดตามผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุน                    
1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ประวัติ และผลงาน 

   (1) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ในอัตราวันละ 7,000 บาท ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าท่ีพักแล้ว 

   (2) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง
,ค่าประกันสุขภาพ,ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท 
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 ข้อ 11. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 

       11.1 ผู้ได้รับทุนเปลี ่ยนคณะ ภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายหลังจากที่ได้สมัครเข้ารับ

การศึกษาหรือในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร 

         11.2 ผู้ได้รับทุนเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาภายหลังจากท่ีได้สมัครเข้ารับการศึกษาหรือในระหว่าง

การศึกษาตามหลักสูตร 

                  11.3 ผู ้ได้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยการลาออก                      

ตกออก หรือถูกคัดชื่อออก 

 ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

หรือ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตรที่ได้รับทุน หรือได้รับทุนซ้ำซ้อน

กับทุนอื่นตามที่ระบุในเงื ่อนไขของทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงิน

ทุนการศึกษาตามจำนวนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที ่ได้รับแจ้งจาก

มหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ได้รับทุนจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่

วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ได้รับทุนร้องขอผ่อนชำระ ให้เป็นดุลยพินิจของ

มหาวิทยาลัยในการพิจารณา 

 ข้อ 13. ผู้ได้รับทุนที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นจากการชดใช้
เงินทุน  

  13.1 ตาย 

  13.2 เจ็บป่วยทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือตกเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  13.3 เป็นบุคคลวิกลจริต หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ 

  13.4 เหตุอื่นตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

  กรณีตามข้อ 13.2 และข้อ 13.3 ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด
ของรัฐโดยให้แพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่าความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ดังกล่าว ทำให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ 

ข้อ 14. ผู้ได้รับทุนต้องเสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือการ
วิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือยอมรับเพ่ือการตีพิมพ์อย่างน้อย 2(สอง) เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
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14.1 ต้องมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ไม่ใช่บทความที่มาจากการรวมเล่มจาก
งานประชุมวิชาการ หรือวารสารจากงานประชุมวิชาการ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยพบ
ในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. 
กำหนด) ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referee) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้นและต้องมี
จำนวนไม่น้อยกว่าที ่ระบุไว้ในหลักสูตรของผู้ได้รับทุน โดยชื่อผู้ได้รับทุนต้องเป็นผู ้แต่งลำดับแรก (First 
Author)  

14.2 หากมีผลงานอื่น ๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ
สร้างสรรค์ หรือต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ เพ่ิมเติม ผู้ได้รับทุน
สามารถขอรับทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากทุนเจียระไนเพชรได้ 

14.3 ในกรณีที่บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู ้พิจารณาผลงาน (Referee) ตามข้อ (14.1) ในจำนวน
มากกว่าที่ระเบียบกำหนด จะได้รับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพิ่มเติม 

14.4 ในกรณีที่ได้เผยแพร่ในวารสารคุณภาพระดับสูง เช่น Nature, Cell และ Science จะ
ได้รับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพิ่มเติม 

14.5 การตีพิมพ์เผยแพร่หรือเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนจากผลงานวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุว่า ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (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” 

ข้อ 15 ให้ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นการเก็บค่ายืนยันสิทธิ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 16. ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อ

ขัดหรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งและ

วินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2565 

                                                       

                                                  

   (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร) 
    ประธานกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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