
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคการศึกษาที่ 1/2554) 
 
 

ทุนการศึกษา คุณสมบัติ สวัสดิการ ระยะเวลา การสิ้นสุดสภาพการรับทุน ขอกําหนดการจบ

การศึกษา 

1. ทุนการศึกษาสําหรับผูมี

ผลการเรียนดีเดน 

 

ผูเขาศึกษาระดับปริญญาโท  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย

คะแนนเกียรตินิยม หรือ มีอันดับอยูใน

รอยละ 10 ของชั้นเรียน  

ผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดวย

คะแนนเกียรตินิยมอันดับ  1  หรือสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทดวยแตม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  3.50  

หรือ มีอันดับอยูในรอยละ 10 ของชั้น

เรียน  

- ยกเวนคาหนวยกิต    คา

บํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุง

กิจกรรมนักศึกษา และคา

หอพัก 

- ไดรับเงินคาใชจายราย

เดือน   3,000 บาท/เดือน 

(ปริญญาโท) และ  4,000 

บาท/เดือน   (ปริญญาเอก)  

 

- ระดับปริญญาโท  6  ภาค

การศึกษา 

- ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา

ตอจากปริญญาโท  9  ภาค

การศึกษา 

- ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา

ตอจากปริญญาตรี  15  ภาค

การศึกษา 

 

- สําเร็จการศึกษา 

- ครบระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน 

- พนสถานภาพนักศึกษา  

- ยายสาขาวิชา 

- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.5 

สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 

 

เปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตรและของ

มหาวิทยาลัย 

2. ทุนการศึกษาสําหรับผูมี

ศักยภาพ 

 

ผูที่เขาศึกษาระดับปริญญาโท 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย

คะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไมต่ํากวา 

2.75   

ผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดวย

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.30   

- ยกเวนคาหนวยกิต*  คา

บํารุงมหาวิทยาลัย และคา

บํารุงกิจกรรมนกัศึกษา  

 

* จํานวนหนวยกิตที่ยกเวน

ขึ้นอยูกับหลักสูตร

การศึกษา 

- ระดับปริญญาโท  6  ภาค

การศึกษา 

- ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา

ตอจากปริญญาโท  9  ภาค

การศึกษา 

- ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา

ตอจากปริญญาตรี  15  ภาค

การศึกษา 

- สําเร็จการศึกษา 

- ครบระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน 

- พนสถานภาพนักศึกษา  

- ยายสาขาวิชา 

- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.25 

สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 

- ไดรับทุนการศึกษาที่มีลักษณะ

คลายกันจากแหลงทุนอื่น 

 

เปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตรและของ

มหาวิทยาลัย 

 



 
ทุนการศึกษา คุณสมบัติ สวัสดิการ ระยะเวลา การสิ้นสุดสภาพการรับทุน ขอกําหนดการจบ

การศึกษา 

3. ทุนการศึกษาจาก

คณาจารยที่ไดรับทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก* 

 

* ติดตออาจารยผูไดรับทุน

โดยตรง 

มีคุณสมบัติตามขอบังคับฯ วาดวย

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา และมี

คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศรับสมัคร

ของแตละสาขาวิชาฯ 

 

- ยกเวนคาหนวยกิต*  และคา

บํารุงมหาวิทยาลัย  

* จํานวนหนวยกิตที่ยกเวน

ขึ้นอยูกับหลักสูตรการศึกษา 

- อาจไดรับเงินชวยเหลือคา

ครองชีพจากอาจารยที่

ปรึกษาฯ ในชวงเวลาที่

ทํางานวิจัย ทั้งนี้ขึ้นกับ

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

- ระดับปริญญาโท  6  ภาค

การศึกษา 

- ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา

ตอจากปริญญาโท  9  ภาค

การศึกษา 

- ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา

ตอจากปริญญาตรี  15  ภาค

การศึกษา 

- สําหรับผูที่ศึกษาอยูแลว

และรับทุนระหวางป

การศึกษา จะไดรับการ

สนับสนุนตามระยะเวลาที่

เหลืออยูของเวลาการศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตรนั้น  

 

- สําเร็จการศึกษา 

- ครบระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน 

- พนสถานภาพนักศึกษา  

- ยายสาขาวิชา 

- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.25 

สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 

- ไดรับทุนการศึกษาที่มีลักษณะ

คลายกันจากแหลงทุนอื่น 

 

เปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตรและของ

มหาวิทยาลัย และ 

ระดับปริญญาโท 

- ตองเผยแพรผลงานใน

วารสารระดับชาติที่มี 

peer review หรือผลงาน

ไดรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร ไมนอยกวา 1 

เรื่อง 

ระดับปริญญาเอก 

- ตองเผยแพรผลงานใน

วารสารระดับนานาชาติ

ที่มี peer review และอยู

ในฐานขอมูลสากล หรือ

ผลงานไดรับสิทธิบัตร 

ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4. ทุนผุชวยวิจยัจาก

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ* 

* ติดตออาจารยโดยตรง 

มีคุณสมบัติตามขอบังคับฯ วาดวย

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา และมี

คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศรับสมัคร

ของแตละสาขาวิชาฯ 

- อาจไดรับเงินชวยเหลือคา

ครองชีพจากอาจารยที่

ปรึกษาฯ ในชวงเวลาที่

ทํางานวิจัย ทั้งนี้ขึ้นกับ

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

- - เปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตรและของ

มหาวิทยาลัย  

 



 
ทุนการศึกษา คุณสมบัติ สวัสดิการ ระยะเวลา การสิ้นสุดสภาพการรับทุน ขอกําหนดการจบ

การศึกษา 

5. ทุนผูชวยวิจยัจากศูนย

ความเปนเลิศแหงชาติดาน

ปโตรเลียม ปโตรเคมี และ

วัสดุขั้นสูง 

ผูเขาศึกษาระดับปริญญาโท  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.5   

ผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย

คะแนนเกียรตินิยม หรือสําเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโทดวยแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  3.50   

ระดับปริญญาโท   

- เงินทุนการศึกษาและคา

ครองชีพ 100,000.00 บาท/

ป 

- ทุนคาวัสดุวิจัย 20,000.00 

บาท  

ระดับปริญญาเอก 

- เงินทุนการศึกษาและคา

ครองชีพ 100,000.00 บาท/

ป 

- ทุนคาวัสดุวิจัย 30,000.00 

บาท  

ระดับปริญญาโท   

- ระยะเวลาการใหทุน 2 ป 

ระดับปริญญาเอก 

- ระยะเวลาการใหทุน 3 ป 

 

- สําเร็จการศึกษา 

- ครบระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน 

- พนสถานภาพนักศึกษา * 

* นักศึกษาที่พนสภาพโดยไมสําเร็จ

การศึกษาจะตองชดใชเงินทุนที่ไดรับ

ไปทั้งหมด 

 

 

เปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตรและของ

มหาวิทยาลัย  

 

6. ทุนอื่น ๆ เชน 

- ทุนปริญญาเอกกาญจนา

ภิเษก (คปก.)* 

- ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยเพื่อทํา

วิทยานิพนธ  

- ทุนสนับสนุนคาใชจายใน

การนําเสนอผลงานวิจัย 

* ติดตออาจารยผูไดรับทุน

โดยตรง 

มีคุณสมบัติตามขอบังคับฯ วาดวย

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา และมี

คุณสมบัติเฉพาะของทุนการศึกษาตาม

ประกาศรับสมัครของแตละสาขาวิชา ฯ 

ทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยเพื่อทํา

วิทยานิพนธระดับปริญญา

โท 30,000.00 บาท/คน 

และ ระดับปริญญาเอก 

50,000.00 บาท/คน 

 

ทุนสนับสนุนคาใชจายใน

การนําเสนอผลงานวิจัย 

3,000.00 บาท 

  เปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตรและของ

มหาวิทยาลัย  

 



 
จํานวนทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาวิศวกรรมพอลิเมอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

ทุนการศึกษา จํานวนทุน 

1. ทุนการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรียนดีเดน 1 

2. ทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพ 1 

3. ทุนการศึกษาจากคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก* 

* ติดตออาจารยผูไดรับทุนโดยตรง 

> 7 

 

4. ทุนผุชวยวิจยัจากอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ* 

* ติดตออาจารยผูใหทุนโดยตรง 

ขึ้นอยูกับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

5. ทุนผูชวยวิจยัจากศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง 9 (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท) 

2 (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให 2 ป) 

6. ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)* 1 

 
 


