ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562
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. 2562
ข้อ 2. ให้ ย กเลิ กประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุ รี เรื่อง ทุนการศึกษาเพชร
พระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
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
และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา
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
ได้รับทุนที่มผี ลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด หากในภาคการศึกษาต่อมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.50 อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนต่อไปได้
(2) ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา
อื่น ๆ กิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางาน การฟังบรรยายที่น่าสนใจ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้เข้าร่วม จัดทารายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และนาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือแนวคิดต่าง ๆ จาก
คณะกรรมการ และจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านวิชาการ สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นโดยไม่มีเหตุ อันสมควร อาจไม่ได้
รับการพิจารณาเห็นชอบให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
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ข้อ 9. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน ดังนี้
9.1 ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
9.2 ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร เดือนละ 18,000 บาท
(1) ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติมอีก 4,000 บาท เมื่อผู้ได้รับทุนสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้รับผล
การสอบ
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/เรื่อง แต่ไม่เกินระยะเวลาที่
กาหนดในหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์
9.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย 150,000 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุ ดของ
หลักสูตรที่ผู้ได้รับทุนศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม ดังนี้
(1) ค่าทาวิจัย ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องและจาเป็นสาหรับการ
ทาวิจัย ยกเว้นค่าครุภัณฑ์
(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 ค่าประกันการเดินทาง
,ค่าประกันสุขภาพ,ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท
ผู้ได้รับทุนที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินจากหลักสูตรที่เงื่อนไขทุนกาหนด แต่ได้เสนอแผนการ
เดินทางและงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาตามหลักสูตร ให้ได้รับค่าใช้จ่ายกรณีทาวิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศด้วย
ข้อ 10. ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายจากสานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดังต่อไปนี้
10.1 ค่าใช้จ่ายอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อเดินทางไปเยี่ยมผู้รับทุน
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการขณะที่ ผู้ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 7
วัน
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(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
ค่าที่พักแล้ว
(2) ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง
,ค่าประกันสุขภาพ,ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท
ข้อ 11. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีดังต่อไปนี้
11.1 ผู้ได้รับทุนเปลี่ยนคณะ ภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายหลังจากที่ได้สมัครเข้ารับ
การศึกษาหรือในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร
11.2 ผู้ได้รับทุนเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาภายหลังจากที่ได้สมัครเข้ารับการศึกษาหรือใน
ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร
11.3 ผู้ได้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยการลาออก
ตกออก หรือถูกคัดชื่อออก
ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หรือ ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในกาหนดระยะเวลาสูงสุดของหลักสูตร หรือได้รับทุนซ้าซ้อนกับทุนอื่น
ตามที่ระบุในเงื่อนไขของทุนนั้น 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
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ข้อ 14. ผู้ได้รับทุนต้องเสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือการ
วิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์
หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์อย่างน้อย 2(สอง) เรื่องก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
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 ซึ่งสืบค้นได้ ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มี ผู้พิจารณาผลงาน
(Referee) จานวนไม่ต่ากว่า 2 ชิ้นและต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ าที่ระบุไว้ในหลักสูตรของผู้ได้รับทุน โดยชื่อผู้
ได้รับทุนต้องเป็นผู้แต่งลาดับแรก (First Author) กรณีมีความจาเป็นไม่สามารถระบุชื่อผู้ได้รับ ทุนเป็นผู้ แต่ง
ลาดับแรก จะพิจารณาเป็นรายกรณี
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
14.5 การตีพิมพ์ เผยแพร่ ห รื อ เสนอผลงานทั้ งหมดหรื อบางส่ ว นจากผลงานวิจั ย ในระดั บ
ปริญญาเอก จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุว่า “ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎี บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship
from King Mongkut’s University of Technology Thonburi”
ข้อ 15. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง
หรือกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจสั่งและวินิจฉัยชี้ขาด คาสั่งหรือ
คาวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร )
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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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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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานการเบิกจ่ายทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้ที่
ได้รับทุนได้มีความเข้าใจในการรับทุนการศึกษาตรงกัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
กองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้ งที่ 5/2561 วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 และมติคณะกรรมการบริห ารกองทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎี
บัณฑิต (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6.1 (3) แห่งประกาศ มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
(3) เป็นผู้ที่สามารถศึกษาให้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตรที่
นักศึกษาเข้ารับการศึกษา
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7.4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
“7.4 หากอาจารย์หรือนักวิจัยอายุ 57 ปี ขึ้นไป จาเป็นต้องลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน พร้อมเอกสารรับรองจากคณบดี”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8.2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
“8.2 นักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน และค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้”
ข้อ 6 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ 8.4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562
“8.4 นักศึกษาอาจได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนได้ แม้ไม่สาเร็จตามระยะเวลา
ตามแผนการศึกษาแต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตร”
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ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 9.2 9.3 9.4 และ 9.5 (1) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
“9.2 ค่าครองชีพ เหมาจ่ ายรายเดือน เดือนละ 18,000 บาท ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
แผนการศึกษาของหลักสูตร และเมื่อผู้รับทุนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน จะได้รับค่าครองชีพ เหมาจ่ายราย
เดือนเพิ่มเติมอีก 4,000 บาท ในเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ได้รับผลการสอบ
9.3 เงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ใน Q1 หรือ Q2 ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science ที่ประกาศ
ล่าสุดในวันที่ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ จะได้รับค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือนเพิ่มเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง
เพิ่มเติมในเดือนถัดไปหลั งจากที่ได้รั บ การตอบรับให้ ตีพิ มพ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาตามแผนการศึ กษาของ
หลักสูตร
9.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุน โดยใช้ใน
ภารกิจที่มีความจาเป็นและบรรลุวัตถุประสงค์การทาวิจัยเพื่อ สาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ กรณีแผนการ
ศึกษา 3 ปี ไม่เกิน 150,000 บาท กรณีแผนการศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 200,000 บาท และกรณีแผนการศึกษา
5 ปี ไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.5 ค่าใช้จ่ายกรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ดังนี้
(1) อัตราค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือนในต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่ได้รับอยู่ ในวงเงินไม่เกิน
เดือนละ 40,000 บาท หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
ข้อ 8 ประกาศนี้ ให้ มีผ ลย้ อนหลั งกับนักศึกษาที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของ มจธ. ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นข้อ 9.2
ข้อ 9 การดาเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน
ขณะที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ดาเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร )
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎี
บัณฑิต เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
กองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้ งที่ 5/2561 วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 และมติคณะกรรมการบริห ารกองทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงให้ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นั กศึกษาผู้ รั บ ทุน ” หมายความว่า นักศึกษาผู้ รับทุน การศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎี
บัณฑิต และทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้า
ดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ข้อ 4 ให้นักศึกษาผู้รับทุนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การทาวิจัยตามที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 5 เงิน อุดหนุ น ค่ าใช้จ่ ายในการทาวิ จัย มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อสนั บสนุ นงานวิจัย ของนั ก ศึ ก ษา
ผู้รับทุน โดยใช้ในภารกิจที่มีความจาเป็นและบรรลุวัตถุประสงค์การทาวิจัยเพื่อสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ได้แก่
5.1 ค่าทาวิจัย ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องและจาเป็นสาหรับการทา
วิจัย
5.2 ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางส ารวจและเก็บตัวอย่างที่มีความจาเป็นกับการวิจัย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เทียบเท่าชั้นประหยัด
5.3 ค่าใช้จ่ ายในการเข้าร่ ว มและแสดงผลงานในที่ประชุมวิช าการหรือการแสดงผลงาน
วิชาการทั้ง Poster และ Oral Presentation เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น

5.4 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมนอกหลักสูตรหรือสัมมนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใน
สาขา และงานวิจัยที่ได้รับทุน
5.5 ค่าตาราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่อ าจารย์
ที่ปรึกษาเห็นสมควร
5.6 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน
5.7 ค่าใช้จ่ายอันเป็นประโยชน์อื่น ๆ ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการ
อนุมัติจากประธานคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า
ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ให้เป็นดังนี้
6.1 นักศึกษาผู้รับทุน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถขออนุมัติเบิก เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยได้ตามรายการในข้อ 5 โดยการดาเนินการขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม
ประกาศเดิมที่ใช้บังคับอยู่
6.2 นักศึกษาผู้รับทุน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ภายในวงเงินที่เหลือ โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งเอกสารส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ได้แก่
(1) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย
(2) เอกสารการสอบผ่าน Proposal Examination หรือ Preliminary Examination
(3) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 นักศึกษาผู้รับทุน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ภายในวงเงินที่เหลือ โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่
(1) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย
(2) เอกสารการสอบผ่าน Proposal Examination หรือ Preliminary Examination
(3) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6.4 นักศึกษาผู้รับทุน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ดังนี้
6.4.1 งวดที่หนึ่ง นักศึกษาผู้รับทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
ไม่เกิน 60,000 บาท โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่

(1) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย
(2) เอกสารการสอบผ่าน Qualifying Examination
(3) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6.4.2 งวดที่สอง นักศึกษาผู้รับทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
ไม่เกินวงเงินที่เหลือ โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่
(1) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย
(2) เอกสารการสอบผ่าน Proposal Examination หรือ Preliminary Examination
(3) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) รายงานแสดงรายการค่ าใช้ จ่า ยตามแบบฟอร์ ม ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงวดที่หนึ่ง
6.5 นักศึกษาผู้รับทุน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย ดังนี้
6.5.1 งวดที่หนึ่ง นักศึกษาผู้รับทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่
(1) สัญญารับทุนที่ลงนามโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
(2) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6.5.2 งวดที่สอง นักศึกษาผู้รับทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่
(1) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย
(2) เอกสารการสอบผ่าน Qualifying Examination
(3) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) รายงานแสดงรายการค่ าใช้ จ่า ยตามแบบฟอร์ ม ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงวดที่หนึ่ง

6.5.3 งวดที่สาม นักศึกษาผู้รับทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย
ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องส่ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่
(1) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัย
(2) เอกสารการสอบผ่าน Proposal Examination หรือ Preliminary Examination
(3) แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) รายงานแสดงรายการค่ าใช้ จ่า ยตามแบบฟอร์ ม ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงวดที่สอง
ข้อ 7 รายงานแสดงรายการค่ า ใช้ จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามที่ แ นบท้ า ยประกาศนี้ ส่ ว นผลการสอบ
Qualifying / Proposal / Preliminary ให้ขอรับได้ทภี่ าควิชา
ข้อ 8 ในกรณีนักศึกษาผู้รับทุนขอสาเร็จการศึกษา นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องงวดสุดท้าย พร้อมเอกสารขอสาเร็จการศึกษา หากผู้รับทุนใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ในการดาเนินการวิจัย ต้องคืนเงินที่เหลือให้กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วให้มีผลสมบูรณ์ และไม่
สามารถนามาเบิกได้อีก หากมีรายการที่สามารถเบิกจ่ายเพิ่มเติมได้ ตามประกาศฉบับนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ประกาศ
ข้อ 10 การดาเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ดาเนินการต่อไปตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร )
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน กรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การสนับสนุนเงินค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน กรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ของ
นักศึกษาผู้รับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เป็นไปในทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
กองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกล้า ในคราว
ประชุมครั้ งที่ 5/2561 วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 และมติคณะกรรมการบริห ารกองทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงให้ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินค่าครองชีพ
เหมาจ่ า ยรายเดื อ น กรณี ท าวิ จั ย ระยะสั้ น ในต่ า งประเทศ ทุ น การศึ ก ษาเพชรพระจอมเกล้ า ดุ ษ ฎี บั ณฑิต
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนเงินค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน กรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนการศึกษาเพชรพระ
จอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นั กศึกษาผู้ รั บ ทุน ” หมายความว่า นักศึกษาผู้ รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎี
บัณฑิต และทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้า
ดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ข้อ 4 ให้นักศึกษาผู้รับทุนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การทาวิจัยระยะสั้นตามที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 5 การสนับสนุนเงินค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน กรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ สาหรับ
นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นดังนี้

อัตราค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือนกรณีทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
ประเทศ
ค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน
ยุโรป
1,200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยกเว้น
อังกฤษ
1,040 ปอนด์
สวิตเซอร์แลนด์
1,300 ฟรังก์สวิส
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
1,700 ดอลลาร์แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
1,300 ดอลลาร์สหรัฐ
อเมริกาใต้
1,200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยกเว้น
บราซิล
1,300 ดอลลาร์สหรัฐ
เอเชีย
950 ดอลลาร์สหรัฐ
ยกเว้น
ญี่ปุ่น
140,000 เยน
จีน
9,000 หยวน
เกาหลีใต้
1,550,000 วอน
สิงคโปร์
1,800 ดอลลาร์สิงคโปร์
กลุ่มประเทศโอเชียเนีย
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ยกเว้น
ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์
กลุ่มประเทศแอฟริกา

1,750 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
950 ดอลลาร์สหรัฐ

ยกเว้น
ประเทศแอฟริกาใต้
1,300 ดอลลาร์สหรัฐ
ข้ อ 6 อั ต ราค่ า ครองชี พ ตามวรรคแรก ให้ ค านวณตามอั ต ราแลกเปลี่ ย นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ณ วันที่ได้รับการอนุมัติไปวิจัยระยะสั้น แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน
ข้อ 7 การดาเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ดาเนินการต่อไปตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร )
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

