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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง  ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและ
ความสามารถ และมีความใฝ่รู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย               
กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต                    
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา
เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต พ.ศ. 2565 

ข้อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตที ่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

ข้อ 3. ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า 
“ทุน”               หมายความว่า ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต 
“ผู้ไดร้ับทุน”       หมายความว่า      ผู ้ได ้ร ับคัดเลือกให้ร ับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า

มหาบัณฑิต 
 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของทุน 
  เพื ่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถ และมีความใฝ่รู้         
มีทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีระบุในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 
 ข้อ 5. ให้แบ่งการจัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทุนสนับสนุน
หลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย โดยมีการจัดสรรและการดำเนินงานดังนี้ 
  5.1 ทุนสนับสนุนหลักสูตร เป็นทุนการศึกษาตามการพิจารณาของภาควิชา เพื่อช่วยเสริมให้
เกิดความเข้มแข็งในภาควิชา และพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยได้ในอนาคต 
  5.2 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เป็นการจัดสรรภายใต้คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริม
กลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน 
 ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
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6.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย 
6.2 เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น กล่าวคือ 
    (1) ได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท หรือ 
    (2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนการเปิด

ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ 
           (3) เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
เลือกศึกษา เป็นที่ประจักษ์ 

6.3 เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้าน
วิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

6.4 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาแบบเต็มเวลาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่นักศึกษา
เข้าศึกษา 

6.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่รับทุนอื่นซ้อนกับทุนนี้ กรณีซ้อนกับทุนอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า 

6.6 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
           6.7 ผู ้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติ                

ตรงตามประกาศจริง และจะต้องแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบภายใน

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ                 

ใด ๆ หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับทุน ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นถูกตัด

สิทธิในการเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก                   

ครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ กับมหาวิทยาลัยไม่ได้ทั้งสิ้น 

  หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณสมบัติในภายหลังปรากฏว่าผู ้ได้รับทุนรายใดไม่มี

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งตามประกาศ ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครรับทุนในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวน

สิทธิในการยกเลิกทุนการศึกษาและให้ผู้ได้รับทุนนั้นชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนแก่มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดใน

ข้อ 11  

  อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครรายใดมีเจตนาปลอมแปลงเอกสารและใช้

ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และต้องถูก

ดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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 ข้อ 7. การสมัครและวิธีการคัดเลือก 
 7.1 สมัครด้วยตนเอง 
 7.2 ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการชุดใด ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา 
 7.3 ได้รับการเสนอชื่อร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐหรือ

เอกชน 
 โดยผู้มีความประสงค์สมัครรับทุนต้องสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ตาม

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 สำหรับกรณีทุนสนับสนุนหลักสูตร คัดเลือกและเสนอชื่อผู ้มีสิทธิ์ขอรับทุนโดยภาควิชา 

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตได้ที่ web site สำนักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา https://admission.kmutt.ac.th/พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร  

 สำหรับกรณีทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย คัดเลือกและเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนโดยสำนักงานวิจัย 
นวัตกรรมและพันธมิตร ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตได้ที่ web 
site สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา https://admission.kmutt.ac.th/พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร 

ข้อ 8. เงื่อนไขในการรับทุน 
  8.1 ผู้ไดร้ับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันให้เรียบร้อย 
  8.2 ระยะเวลาในการรับทุนถือตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยาย
ระยะเวลารับทุนได้ และหากผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสิ้นสุด
การรับทุน 
  8.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับทุนให้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็น      

รายปีโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

      (1) ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้   

ในกรณีที่เป็นหลักสูตรซึ่งไม่มีการศึกษารายวิชาจะต้องมีความก้าวหน้าของงานวิจัยระดับดี สำหรับผู้ได้รับทุนที่

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือความก้าวหน้างานวิจัยต่ำกว่าที่กำหนด หากในภาคการศึกษาต่อมามีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม หรือความก้าวหน้างานวิจัยตามเกณฑ์ อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนต่อไปได้  

     (2) ผู ้ได้ร ับทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการทำงานวิจัย และในการ
ดำเนินการตามแผนการศึกษาที่วางไว้ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและในเวลาที่กำหนด 
โดยต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด มิเช่นนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
      (3) ผู ้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี ่ยนความรู ้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
นักศึกษาอื ่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้เข้าร่วม และจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของ
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มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านวิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าร่วม
กิจกรรมข้างต้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร มิเช่นนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
 8.4 กรณีผู้ได้รับทุนกระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความ
ประพฤติหรือเหตุอื่น ๆ อันไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทุนการศึกษา
และให้ผู้ได้รับทุนนั้นชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนแก่มหาวิทยาลัยตามท่ีกำหนดในข้อ 11 
 ข้อ 9. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้  
  9.1 ค่าเล่าเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และ      
ค่าประกันอุบัติเหตุ) ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 

9.2 ค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ 

9 .3 ผู ้ ได ้ร ับทุนมีผลงานว ิจ ัย  โดยเป็นผ ู ้ เข ียนช ื ่อแรก  (First Author) และตีพ ิมพ ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Q1 หรือ Q2 ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูล Web of Science 
หรือ Scopus ที่ประกาศล่าสุดในวันที่ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ โดยจะสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน Q1 
จำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 บทความ และใน Q2 จำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยพิจารณาหลังจากที่
ได้รับแจ้งผลการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้ว โดยให้การสนับสนุนภายในระยะเวลาในหลักสูตร 
 ข้อ 10. ผลงานทางวิชาการของผู้ได้รับทุน 

 10.1 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุน ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ชิ้น และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในหลักสูตรของผู้ได้รับทุนก่อนการ

สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นต้องปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล 

SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั ้นตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กำหนด) หรือ Scopus โดยผลงานตีพิมพ์ต้องเป็น

บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ไม่ใช่บทความที่มาจากการรวมเล่มจากงานประชุมวิชาการ หรือ

วารสารจากงานประชุมวิชาการ และผลงานดังกล่าวต้องมาจากผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทของตน และผู้ได้รับทุนต้องมีชื่อเป็นผู้แต่งลำดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์

บรรณกิจ (Corresponding Author)  

 10.2 หากมีผลงานอื่น ๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้างสรรค์ 

หรือต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์เพิ่มเติม ผู้ได้รับทุนอาจขอรับ

ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากทุนเจียระไนเพชรได้ 

 10.3 ในกรณีที่ได้เผยแพร่ในวารสารคุณภาพระดับสูง เช่น Nature, Cell และ Science ผู้ได้รับทุน

อาจขอรับทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากทุนเจียระไนเพชรได ้
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 10.4 การตีพิมพ์เผยแพร่หรือเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนจากผลงานวิจัยในระดับปริญญาโท 

จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุว่า “ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Petchra Pra Jom Klao Master’s Degree Research Scholarship from 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi” 

 ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

หรือ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักสูตร หรือได้รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนอื่นตามที่

ระบุในเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตาม

จำนวนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพ้น

กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ได้รับทุนจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันครบ

กำหนดระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ได้รับทุนร้องขอผ่อนชำระ ให้เป็นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยในการ

พิจารณา 

 ข้อ 12. ผู้ได้รับทุนที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นจากการชดใช้
เงินทุน  
  12.1 ตาย 
  12.2 เจ็บป่วยทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือตกเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

12.3 เป็นบุคคลวิกลจริต หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ 
  12.4 เหตุอื่นตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
  กรณีตามข้อ 12.2 และข้อ 12.3 ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด
ของรัฐโดยให้แพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่าความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ดังกล่าว ทำให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ 
 ข้อ 13 ให้ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นการเก็บค่ายืนยันสิทธิ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 14. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง 

หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งและวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือ

คำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  26 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

        
      (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ ลิ้มมณีวิจิตร) 
        ประธานกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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