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 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
เรื่อง  ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดต้ังทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต               

เพ่ือจูงใจใหนักศึกษาทุมเทเวลาใหกับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสรางประสบการณการทํางาน

วิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ืองภายใตการดูแลของคณาจารย หรือกลุมวิจัยที่มีประสบการณในการทําวิจัยที่สูง             

เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือ

ปฏิบัติงานที่ใชความรูและทักษะขั้นสูงที่เปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย               

กองทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกลา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 จึงใหประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎี

บัณฑิต ไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษา

เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563 

ขอ 2. ประกาศน้ีมีผลบังคับใชกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิตที่เขาศึกษาในป

การศึกษา 2563 เปนตนไป  

ขอ 3. ในประกาศน้ี 
“มหาวิทยาลัย”    หมายความวา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการทุนเพชรพระจอมเกลา 

“ทุน”               หมายความวา ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต 

“ผูไดรับทุน”       หมายความวา      ผูไดรับคัดเลือกใหรับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎี

บัณฑิต 

 ขอ 4. วัตถุประสงคของทุน 

  4.1 สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย 

  4.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและการควบคุมวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก 

  4.3 สรางความเขมแข็งใหกับระบบวิจัยมหาวิทยาลัย ในการทํางานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวก

ตอเศรษฐกิจ และสังคม 

 ขอ 5. คณุสมบัติของผูมีสิทธ์ิขอรับทุน ผูสมคัรจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

5.1 คุณสมบัติทั่วไป 

    (1) เปนผูมีความประพฤติดี ไมประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสีย 
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    (2) เปนผูที่พรอมและยินดีที่จะชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งใน

ดานวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(3) เปนผูที่สามารถศึกษาใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของ

หลักสูตรที่นักศึกษาเขารับการศึกษา 

    (4) สามารถเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได 

      (5) สามารถลงนามในสัญญารับทุนเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต 

    (6) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด 

5.2 คุณสมบัติดานการศึกษา 

      (1) ไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงในระดับปริญญาตรี หรือ  

      (2) ไดรับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยูใน 10% แรกของช้ัน โดยมี 

หนังสือรับรองจากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ 

    (3) มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยูในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 หรือ 

      (4) กรณีที่ไมมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไมถึง 3.50 แตไม

ตํ่ากวา 3.25 ผูสมัครตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

      (5) ผูสมัครตองเปนผูที่คาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท 

และจะไดลงนามสัญญาตอเมือ่มีใบรับรองการจบการศึกษา 

5.3 ผูสมัครตองสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจําเปน และความรูความเขาใจในระดับ          

ที่นาพอใจในสาขาวิชาที่จะทําวิทยานิพนธ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ และจากเรียงความที่เขียน

ดวยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คํา 

5.4 ผูสมัครที่เคยทําวิทยานิพนธ หรือทําวิจัย หรือเลือกที่จะทําวิทยานิพนธ ภายใตกลุมวิจัยที่

มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสรางผลงานที่มีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคม จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

5.5 ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองวาเปนผูมีความมุงมั่นในการศึกษา/ทํางาน และมีเจตคติที่ดี 

จากอาจารยที่ปรึกษาที่เคยควบคุมปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ และผูบังคับบัญชา (ในกรณีที่เคยทํางาน) 

5.6 ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่จะรับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาในการรับทุน 

5.7 ผูสมัครสามารถสงเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนที่เก่ียวของกับการทํางานวิจัยและดานวิชาการอ่ืน

เพ่ือสนับสนุนได 

 ขอ 6. คณุสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา 

 6.1 อาจารยหรือนักวิจัยที่จะรับทําหนาที่เปนที่ปรึกษาจะตองสังกัดกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัยที่มี

ประวัติผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคมตาม

การประเมินของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังขึ้น ตลอดจนมีประวัติในการไดรับทุนวิจัยเพ่ือการ

ทํางานวิจัยที่ดีและตอเน่ือง 
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 6.2 อาจารยหรือนักวิจัยที่จะรับทําหนาที่เปนที่ปรึกษาควรมีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาติอยางตอเน่ือง และมีประสบการณในการเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก        

จนสําเร็จการศึกษา  

 6.3 อาจารยหรือนักวิจัยใหมที่ยังไมมีประวัติผลงานในการคุมวิทยานิพนธ สามารถเปน

อาจารยที่ปรึกษาไดโดยรวมกับอาจารยที่มีประสบการณและผลงาน แตตองสังกัดกลุมวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มี

ความเขมแข็ง  

  6.4 หากอาจารยหรือนักวิจัยอายุ 57 ป ขึ้นไป จําเปนตองลงนามในเอกสารเพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาที่ระบุไวในสัญญารับทุน พรอมเอกสารรับรองจากคณบดี 

ขอ 7. เง่ือนไขในการรับทุน 

  7.1 ผูไดรับทุนจะตองทําสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ําประกันใหเรียบรอย 

  7.2 ผูไดรับทุนจะไดรับคาครองชีพเหมาจายรายเดือน และคาเลาเรียนตลอดระยะเวลาตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตรเทาน้ัน ไมสามารถขยายระยะเวลาได 

  7.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความเห็นชอบผูไดรับทุนใหรับทุนการศึกษาตอเน่ืองเปนราย

ปโดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

      (1) ผูไดรับทุนจะตองมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปการศึกษาไมตํ่ากวา 3.50 สําหรับผู
ไดรับทุนที่มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวาที่กําหนด หากในภาคการศึกษาตอมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่า
กวา 3.50 อาจไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนตอไปได 

     (2) ผู ไดรับทุนจะตองแสดงใหเห็นถึงความคืบหนาในการทํางานวิจัย และในการ

ดําเนินการตามแผนการศึกษาที่วางไว เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพและในเวลาที่กําหนด 

โดยตองจัดทํารายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา และนําแสนอรายงานความกาวหนาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด มิเชนน้ัน อาจไมไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนการศึกษาตอเน่ือง 

      (3) ผูไดรับทุนจะตองเขารวมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู หรือเขารวมกิจกรรมกับ

นักศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงใหเขารวม และจะตองชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย ทั้งในดานวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งน้ี หากผูไดรับทุนไมเขารวม

กิจกรรมขางตนโดยไมมีเหตุอันสมควร มิเชนน้ัน อาจไมไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนการศึกษาตอเน่ือง 

 7.4 ผูไดรับทุนอาจไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาบางสวนได แมไมสําเร็จตามระยะเวลา

ตามแผนการศึกษาแตไมเกินระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตร 
 ขอ 8. ผูไดรับทุนจะไดรับเงินสนับสนุน ดังน้ี  

  8.1 คาเลาเรียนตามหลักสูตร 

8.2 คาครองชีพเหมาจายรายเดือน เดือนละ 18,000 บาท ตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผนการ

ศึกษาของหลักสูตร และเมื่อผูรับทุนสอบโครงรางวิทยานิพนธผาน จะไดรับคาครองชีพเหมาจายรายเดือน

เพ่ิมเติมอีก 4,000 บาท ในเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ไดรับผลการสอบ 
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        8 .3 เงินสนับสนุนความกาวหนางานวิจัยเพ่ิมเติม เฉพาะเมื่อมีบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International peer-review journal) ที่มีระบบประเมินบทความโดย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งปรากฏในฐานขอมูล Web of Science (เฉพาะที่อยูใน Quartile 1 หรือ 
Quartile 2) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และมีคา Impact Factor ที่ประกาศลาสุด ณ วันที่สงผลงานตีพิมพ 
ยกเวนหลักสูตรที่อยูในสาขาศิลปศาสตร และสังคมศาสตร ,ครุศาสตร, และสถาปตยกรรมศาสตร ใหปรากฎ
อยูในฐานขอมูล Web of Science หรือ Scopus (เฉพาะที่อยูใน Quartile 1 หรือ Quartile 2) ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ และมีคา Impact Factor ที่ประกาศลาสุด ณ วันที่สงผลงานตีพิมพ จะไดรับคาครองชีพเหมาจาย
รายเดือนเพ่ิมเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง โดยนักศึกษาจะไดรับคาครองชีพเพ่ิมเติมในเดือนถัดไปหลังจาก
ที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ จนครบเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรเทาน้ัน ไมสามารถขยายระยะเวลาได 

8.4 เงินอุดหนุนคาใชจายในการทําวิจัย เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาผูรับทุน โดยใชใน
ภารกิจที่มีความจําเปนและบรรลุวัตถุประสงคการทําวิจัยเพ่ือสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ กรณีแผนการ
ศึกษา 3 ป ไมเกิน 150,000 บาท กรณีแผนการศึกษา 4 ป ไมเกิน 200,000 บาท และกรณีแผนการศึกษา    
5 ป ไมเกิน 250,000 บาท ทั้งน้ี หลักเกณฑและวิธีการจายใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  8.5 คาใชจายกรณีทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ 1 ครั้ง 1 ประเทศ ไมเกิน 6 เดือน ดังน้ี 

        (1) อัตราคาครองชีพเหมาจายรายเดือนในตางประเทศเพ่ิมเติมจากที่ไดรับอยู ในวงเงินไม

เกินเดือนละ 40,000 บาท หลักเกณฑและวิธีการจายใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

 (2) คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง

,คาประกันสุขภาพ,คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท  
  ผูไดรับทุนที่ใชระยะเวลาการศึกษาเกินจากหลักสูตรที่เง่ือนไขทุนกําหนด แตไดเสนอแผนการ
เดินทางและงบประมาณคาใชจายภายในระยะเวลาตามหลักสูตร ใหไดรับคาใชจายกรณีทําวิจัยระยะสั้นใน
ตางประเทศดวย 

 ขอ 9. ผูไดรับทุนจะไดรับคาใชจายจากสํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดังตอไปน้ี 

9.1 คาใชจายอาจารยที่ปรึกษาหลักหรืออาจารยที่ปรึกษารวม เพ่ือเดินทางไปเย่ียมผูรับทุน

และแลกเปลี่ยนทางวิชาการขณะที่ผูไดรับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ตางประเทศ 1 ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน 7 

วัน  

      (1) คาเบ้ียเลี้ยง และคาทีพั่กตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

    (2) คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง

,คาประกันสุขภาพ,คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายที่เกดิขึ้นจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท 

  9.2 คาใชจายกรณีอาจารยที่ปรึกษาจากตางประเทศเขามาติดตามผลงานวิจัยของผูไดรับทุน 1 

ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน โดยตองเสนอช่ืออาจารยที่ปรึกษาจากตางประเทศ ประวัติ และผลงาน  

    (1) คาตอบแทนอาจารยทีป่รึกษา ในอัตราวันละ 7,000 บาท ทั้งน้ี รวมคาเบ้ียเลี้ยงและ

คาที่พักแลว 

    (2) คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง

,คาประกันสุขภาพ,คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท   
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ขอ 10. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติทุนแกผูรับทุนในกรณีดังตอไปน้ี 
      10.1 ผูไดรับทุนเปลี่ยนคณะ ภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายหลังจากที่ไดสมัครเขารับ

การศึกษาหรือในระหวางการศึกษาตามหลักสูตร 

      10.2 ผูไดรับทุนเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาภายหลังจากที่ไดสมัครเขารับการศึกษาหรือใน

ระหวางการศึกษาตามหลักสูตร 

      10.3 ผูไดรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยการลาออก 

ตกออก หรือถูกคัดช่ือออก 

 ขอ 11. ในกรณีที่ผูไดรับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา คนควา วิจัย หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

หรือ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาสูงสุดของหลักสูตร หรือไดรับทุนซ้ําซอนกับทุนอ่ืน

ตามที่ระบุในเง่ือนไขของทุนน้ัน ๆ ทั้งน้ี โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูไดรับทุนจะตองชดใชเงินทุนการศึกษาตาม

จํานวนที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากพน

กําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูไดรับทุนจะตองเสียดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันถัดจากวันครบ

กําหนดระยะเวลาดังกลาว และในกรณีที่ผูไดรับทุนรองขอผอนชําระ ใหเปนดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยในการ

พิจารณา 

 ขอ 12. ผูไดรับทุนที่พนสภาพจากการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปน้ี ใหไดรับยกเวนจากการชดใช

เงินทุน  

  12.1 ตาย 

  12.2 เจ็บปวยทุพพลภาพ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ 

  12.3 เปนบุคคลวิกลจริต หรือตกเปนคนไรความสามารถ 

  12.4 เหตุอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  กรณีตามขอ 12.2 และขอ 12.3 ใหแสดงหลักฐานทางการแพทยจากโรงพยาบาลในสังกัด

ของรัฐโดยใหแพทยผูทําการรักษาระบุวาความเจ็บปวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ

ดังกลาว ทําใหผูไดรับทุนไมสามารถศึกษาตอไปได 

ขอ 13. ผูไดรับทุนตองเสนอวิทยานิพนธที่แสดงถึงการคนพบวิทยาการใหม ความคิดริเริ่ม หรือการ

วิจารณดวยความคิดใหม ทั้งน้ี ผูไดรับทุนตองมีผลงานวิจัยซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ 

หรือยอมรับเพ่ือการตีพิมพอยางนอย 2(สอง) เรื่องกอนสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

13.1 ตองมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ โดยพบในฐานขอมูล Web of Science ซึ่งสืบคนไดในฐานขอมูลมาตรฐานที่มีผูพิจารณาผลงาน 

(Referee) จํานวนไมตํ่ากวา 2 ช้ินและตองมีจํานวนไมนอยกวาที่ระบุไวในหลักสูตรของผูไดรับทุน โดยช่ือผู

ไดรับทุนตองเปนผูแตงลําดับแรก (First Author)  

13.2 หากมีผลงานอ่ืน ๆ เชน ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ

สรางสรรค หรือตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือสาธารณประโยชน เพ่ิมเติม ผูไดรับทุน

สามารถขอรับทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากทุนเจียระไนเพชรได 
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13.3 ในกรณีที่บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ที่ลงพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ซึ่งสืบคนไดในฐานขอมูลมาตรฐานที่มีผูพิจารณาผลงาน (Referee) ตามขอ (14.1) ในจํานวน

มากกวาที่ระเบียบกําหนด จะไดรับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพ่ิมเติม 

13.4 ในกรณีที่ไดเผยแพรในวารสารคุณภาพระดับสูง เชน Nature, Cell และ Science จะ

ไดรับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพ่ิมเติม 
13.5 การตีพิมพเผยแพรหรือเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางสวนจากผลงานวิจัยในระดับ

ปริญญาเอก จะตองระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุวา “ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต   

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี : Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship 

from King Mongkut’s University of Technology Thonburi” 

ขอ 14. ใหประธานคณะกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีขอขัดหรือแยง 

หรือกรณีที่มิไดกําหนดไวในประกาศน้ี ใหประธานคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งและวินิจฉยัช้ีขาด คําสั่งหรือ

คําวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 

            
                                            
(รองศาสตราจารย ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร ) 

ประธานกรรมการทุนเพชรพระจอมเกลา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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หมายเหตุ  นักศึกษาผูสมัครรบัทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิตจะตองแนบหลักฐานทายสัญญาดังนี ้

1. ใบสมัคร พรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
2. ใบลาศึกษา หรือ เอกสารราชการแจงความสามารถเรียนเต็มเวลา 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน 
5. สําเนาระเบียนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีผูสมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

สําเนาระเบียนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี + ระดับปริญญาโท กรณีผูสมัครจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

6. เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ดังเอกสารแนบทาย 

 
 
 


