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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เรื่อง  ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                  

เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) พ.ศ. 2562 
 

1. ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) จัดตั้งทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              

เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)ตามความรวมมือเพ่ือสนับสนุนระดับปริญญาเอกและเสริมสราง

ประสบการณการทํางานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการดูแลของคณาจารย หรือกลุมวิจัยท่ีมี

ประสบการณในการทําวิจัยท่ีสูง เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนดุษฎีบัณฑิตคุณภาพท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานท่ีใชความรูและทักษะข้ันสูงท่ีเปนประโยชนตอสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกําหนดระยะเวลาความรวมมือ 5 ป (หาป) นับตั้งแต  ปการศึกษา 2562 จนถึง  ป

การศึกษา 2566  

 

2. วัตถุประสงค 

1. สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย 

2. เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและการควบคุมวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

3. สรางความเขมแข็งใหกับระบบวิจัยมหาวิทยาลัย ในการทํางานวิจัยท่ีมีผลกระทบเชิงบวกตอ

เศรษฐกิจ และสังคม 

 

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน  

3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

    (1) เปนผูมีความประพฤติดี ไมประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเปนท่ีเสื่อมเสีย 

    (2) เปนผูท่ีพรอมและยินดีท่ีจะชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท้ังใน

ดานวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    (3) เปนผู ท่ีสามารถศึกษาใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของ

หลักสูตรท่ีนักศึกษาเขารับการศึกษา 

           (4) สามารถเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได 

      (5) สามารถลงนามในสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 

    (6) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 
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3.2  คุณสมบัติดานการศึกษา 

      (1) ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ  

      (2) ไดรับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยูใน 10% แรกของชั้น โดยมี 

หนังสือรับรองจากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ 

    (3) มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยูในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 หรือ 

      (4) กรณีท่ีไมมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไมถึง 3.50 แตไม

ต่ํากวา 3.25 ผูสมัครตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

      (5) ผูสมัครตองเปนผูท่ีคาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะไดลงนามสัญญา

ตอเม่ือมีใบรับรองการจบการศึกษา 

   3.3  ผูสมัครตองสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจําเปน และความรูความเขาใจใน

ระดับท่ีนาพอใจในสาขาวิชาท่ีจะทําวิทยานิพนธ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ และจากเรียงความท่ี

เขียนดวยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คํา 

3.4  ผูสมัครท่ีเคยทําวิทยานิพนธ หรือทําวิจัย หรือเลือกท่ีจะทําวิทยานิพนธ ภายใตกลุมวิจัย 

ท่ีมีผลงานหรือมีศักยภาพท่ีจะสรางผลงานท่ีมีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคม จะไดรับการพิจารณาเปน

พิเศษ  

3.5 ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองวาเปนผูมีความมุงม่ันในการศึกษา/ทํางาน และมีเจตคติท่ีดี  

จากอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเคยควบคุมปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ และผูบังคับบัญชา (ในกรณีท่ีเคยทํางาน) 

3.6 ผูสมัครตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยท่ีจะรับหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาในการรับ 

ทุน 

3.7  ผูสมัครสามารถสงเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการทํางานวิจัยและดานวิชาการอ่ืน 

เพ่ือสนับสนุนได 

 

 4.  คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา 

 4.1  อาจารยหรือนักวิจัยท่ีจะรับทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาจะตองสังกัดกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัยท่ี

มีประวัติผลงานหรือมีศักยภาพท่ีจะสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมีความหมายตอเศรษฐกิจและสังคมตาม

การประเมินของคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยจะแตงต้ังข้ึน ตลอดจนมีประวัติในการไดรับทุนวิจัยเพ่ือการ

ทํางานวิจัยท่ีดีและตอเนื่อง 

 4.2  อาจารยหรือนักวิจัยท่ีจะรับทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาควรมีผลงานวิจัยเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง และมีประสบการณในการเปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาเอก        

จนสําเร็จการศึกษา  

 4.3  อาจารยหรือนักวิจัยใหมท่ียังไมมีประวัติผลงานในการคุมวิทยานิพนธ สามารถเปน

อาจารยท่ีปรึกษาไดโดยรวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณและผลงาน แตตองสังกัดกลุมวิจัยในมหาวิทยาลัยท่ีมี

ความเขมแข็ง  
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  4.4  หากอาจารยหรือนักวิจัย ท่ีเกษียณอายุราชการ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีเปนชาวตางประเทศ 

หรืออาจารยท่ีปรึกษาท่ีไมใชอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะตองมีหลักฐาน

สัญญาท่ีแสดงระยะเวลาท่ีนานพอท่ีจะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

 

5.  เง่ือนไขในการรับทุน 

  5.1  ผูไดรับทุนจะตองทําสัญญาการรับทุนและสัญญาคํ้าประกันใหเรียบรอย 

  5.2 ระยะเวลาในการรับทุนถือตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตร 

  5.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความเห็นชอบผูไดรับทุนใหรับทุนการศึกษาตอเนื่องเปนราย

ปโดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

      (1) ผูไดรับทุนจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเม่ือสิ้นปการศึกษาไมต่ํากวา 3.50 สําหรับผู

ไดรับทุนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาท่ีกําหนด หากในปการศึกษาตอมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 3.50 อาจไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนตอไปได 

     (2) ผูไดรับทุนจะตองเขารวมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู หรือเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษา

อ่ืน ๆ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทํางาน การฟงบรรยายท่ีนาสนใจ หรือกิจกรรม

อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงใหเขารวม และจัดทํารายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน และนําเสนอรายงาน

ความกาวหนาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังการรับฟงขอเสนอแนะ หรือแนวคิดตาง ๆ จาก

คณะกรรมการ และจะตองชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท้ังในดานวิชาการ สังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ หากผูไดรับทุนไมเขารวมกิจกรรมขางตนโดยไมมีเหตุอันสมควร อาจไมได

รับการพิจารณาเห็นชอบใหไดรับทุนการศึกษาตอเนื่อง 
 

6.  ผูไดรับทุนจะไดรับเงินสนับสนุน ดังนี้  
  6.1 คาเลาเรียนตามหลักสูตร 
  6.2 คาครองชีพรายเดือน ไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร เดือนละ 25,000 บาท 
  6.3 เงินสนับสนุนความกาวหนางานวิจัย เม่ือมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ใน Q1 หรือ Q2 ของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ในฐานขอมูล Scopus ท่ีประกาศลาสุดในวันท่ีสง
ผลงานวิจัยตีพิมพ จะไดรับคาครองชีพรายเดือนเพ่ิมเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง แตไมเกินระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร โดยผูไดรับทุนจะไดรับคาครองชีพเพ่ิมเติมในเดือนถัดไปหลังจากท่ีไดรับการตอบรับให
ตีพิมพ 
  6.4 เงินอุดหนุนคาใชจายในการทําวิจัย 225,000 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของ
หลักสูตรท่ีผูไดรับทุนศึกษา โดยมีคาใชจายท่ีครอบคลุม ดังนี้ 

    (1) คาทําวิจัย คาวัสดุ เคมีภัณฑ และคาใชจายอ่ืน ๆ อันเก่ียวเนื่องและจําเปนสําหรับการ

ทําวิจัย ยกเวนคาครุภัณฑ 

    (2) คาใชจายในการเดินทางสํารวจและเก็บตัวอยางในประเทศ โดยอัตราคาใชจายในการ

เดินทางใหเทียบเทาชั้นประหยัด  
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    (3) คาเขารวมประชุมหรือสัมมนาวิชาการภายในประเทศและตางประเทศท้ัง Poster และ 
Oral Presentation ในผลงานวิทยานิพนธท่ีไดรับทุน เชน คาลงทะเบียน คาท่ีพัก คาเดินทาง เปนตน 

    (4) คาลงทะเบียนฝกอบรมนอกหลักสูตรหรือสัมมนาโดยมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกับการศึกษา
ในสาขา และงานวิจัยท่ีไดรับทุน 

                         (5) คาตําราวิชาการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คาตีพิมพวารสารท่ีมีการขอบคุณใน

กิตติกรรมประกาศ โดยระบุวา ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (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

เอกสารท่ีเก่ียวของตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

    (6) คาถายเอกสาร คาหมึกพิมพ คากระดาษ และคาอุปกรณเครื่องเขียน  
  6.5 คาใชจายกรณีทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ 1 ครั้ง ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 

    (1) คาครองชีพในตางประเทศตามอัตราท่ี ก.พ. กําหนดในแตละประเทศ เพ่ิมเติมจากท่ี 
ไดรับอยู โดยจายตามจริง แตไมเกิน 400,000 บาท  

    (2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง, 
คาประกันสุขภาพ, คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท  
  ผูไดรับทุนท่ีใชระยะเวลาการศึกษาเกินจากหลักสูตรท่ีเง่ือนไขทุนกําหนด แตไดเสนอแผนการ
เดินทางและงบประมาณคาใชจายภายในระยะเวลาตามหลักสูตร ใหไดรับคาใชจายกรณีทําวิจัยระยะสั้นใน
ตางประเทศดวย 

  

 7.  ผูไดรับทุนจะไดรับคาใชจายจากสํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดังตอไปนี้ 

  7.1  คาใชจายอาจารยท่ีปรึกษาหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษารวม เพ่ือเดินทางไปเยี่ยมผูรับทุน

และแลกเปลี่ยนทางวิชาการขณะท่ีผูไดรับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนท่ีตางประเทศ 1 ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน  

7 วัน  

      (1) คาเบี้ยเลี้ยง และคาท่ีพักตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

         (2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง, 

คาประกันสุขภาพ, คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท 

  7.2 คาใชจายกรณีอาจารยท่ีปรึกษาจากตางประเทศเขามาติดตามผลงานวิจัยของผูไดรับทุน 1 

ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน โดยตองเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษาจากตางประเทศ ประวัติ และผลงาน 

  

    (1) คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา ในอัตราวันละ 7,000 บาท ท้ังนี้ รวมคาเบี้ยเลี้ยงและ

คาท่ีพักแลว 

    (2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาประกันการเดินทาง, 

คาประกันสุขภาพ, คาประกันอุบัติเหตุ ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง แตรวมแลวไมเกิน 65,000 บาท 
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 8.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณายุติทุนแกผูรับทุนในกรณีดังตอไปนี้ 
      8.1 ผูไดรับทุนเปลี่ยนคณะ ภาควิชา สายวิชา สาขาวิชา ภายหลังจากท่ีไดสมัครเขารับ

การศึกษาหรือในระหวางการศึกษาตามหลักสูตร 

      8.2 ผูไดรับทุนเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาภายหลังจากท่ีไดสมัครเขารับการศึกษาหรือใน

ระหวางการศึกษาตามหลักสูตร 

 8.3 ผูไดรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยการลาออก 

ตกออก หรือถูกคัดชื่อออก 

  

 9.  ในกรณีท่ีผูไดรับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา คนควา วิจัย หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ 

ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตรท่ีไดรับทุน หรือไดรับทุนซํ้าซอนกับ

ทุนอ่ืนตามท่ีระบุในเง่ือนไขของทุนนั้นๆ ท้ังนี้  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูไดรับทุนจะตองชดใชเ งิน

ทุนการศึกษาตามจํานวนท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก

มหาวิทยาลัย หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูไดรับทุนจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว และในกรณีท่ีผูไดรับทุนรองขอผอนชําระ ใหเปนดุลยพินิจของ

มหาวิทยาลัยในการพิจารณา 

 

 10. ผูไดรับทุนท่ีพนสภาพจากการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนจากการชดใช

เงินทุน  

  1 ตาย 

  2 เจ็บปวยทุพพลภาพ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือตกเปนคนเสมือนไรความสามารถ 

  3 เปนบุคคลวิกลจริต หรือตกเปนคนไรความสามารถ 

  4 เหตุอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  กรณีตามขอ 2 และขอ 3 ใหแสดงหลักฐานทางการแพทยจากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐโดย

ใหแพทยผูทําการรักษาระบุวาความเจ็บปวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบดังกลาว ทํา

ใหผูไดรับทุนไมสามารถศึกษาตอไปได 

 

11. ผูไดรับทุนตองเสนอวิทยานิพนธท่ีแสดงถึงการคนพบวิทยาการใหม ความคิดริเริ่ม หรือการ

วิจารณดวยความคิดใหม ท้ังนี้ ผูไดรับทุนตองมีผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ 

หรือยอมรับเพ่ือการตีพิมพอยางนอย 2(สอง) เรื่องกอนสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

(1) ตองมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ท่ีลงพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

โดยพบในฐานขอมูล Web of Science ซ่ึงสืบคนไดในฐานขอมูลมาตรฐานท่ีมีผูพิจารณาผลงาน (Referee) 

จํานวนไมต่ํากวา 2 ชิ้นและตองมีจํานวนไมนอยกวาท่ีระบุไวในหลักสูตรของผูไดรับทุน โดยชื่อผูไดรับทุนตอง

เปนผูแตงลําดับแรก (First Author) กรณีมีความจําเปนไมสามารถระบุชื่อผูไดรับทุนเปนผูแตงลําดับแรก      

จะพิจารณาเปนรายกรณี 
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(2) หากมีผลงานอ่ืน ๆ เชน ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร งานนวัตกรรม งานออกแบบ

สรางสรรค หรือตนแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือสาธารณประโยชน เพ่ิมเติม ผูไดรับทุน

สามารถขอรับทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากทุนเจียระไนเพชรได 

(3) ในกรณีท่ีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ท่ีลงพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ซ่ึงสืบคนไดในฐานขอมูลมาตรฐานท่ีมีผูพิจารณาผลงาน (Referee) ตามขอ (11.1) ในจํานวน

มากกวาท่ีระเบียบกําหนด จะไดรับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพ่ิมเติม 

(4) ในกรณีท่ีไดเผยแพรในวารสารคุณภาพระดับสูง เชน Nature, Cell และ Science จะ

ไดรับเงินสนับสนุนจากทุนเจียระไนเพชรเพ่ิมเติม 

(5) การตีพิมพเผยแพรหรือเสนอผลงานท้ังหมดหรือบางสวนจากผลงานวิจัยในระดับปริญญา

เอก จะตองระบุในกิตติกรรมประกาศ โดยระบุวา ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (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” 

 
12. ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีขอขัด

หรือแยง หรือกรณีท่ีมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งและ

วินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาถือเปนท่ีสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  25 เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
                                                       

                          
(รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย แซเตีย ) 

อธิการบดี 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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หมายเหตุ  นักศึกษาผูสมัครรับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิตจะตองแนบหลักฐานทายสัญญาดังนี ้

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 

 

 

 

 


