สำเนำ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง กาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22)
_________________________________________________________________________________________
ตำมที่ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเข้ำศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตร
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (รุ่นที่ 22) จึง
ขอประกำศรำยละเอียดในกำรรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2553 ข้อ
7 (ดูหมำยเหตุแนบท้ำยประกำศ) และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีทุกสำขำวิชำจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยรับรอง
วิทยฐำนะ
1.3 แบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1
ผู้ไม่มีประสบกำรณ์ทำงำน หรือมีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 3 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)

กลุ่มที่ 2
ผู้มีประสบกำรณ์ ทำงำนมำแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2. จานวนรับเข้าศึกษา
ปีกำรศึกษำละ 60 คน
3. วิธกี ารคัดเลือกเข้าศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ผู้สมัครกลุ่มที่ 1

ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 :ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางาน หรือมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
วิธีการคัดเลือก

หมายเหตุ

(1) ผลสอบ SMART II (SMART for Graduate Level) สำหรับระดับ (1) ตำมกำหนดกำรของศูนย์ทดสอบทักษะด้ำนกำรจัดกำร ม.ธรรมศำสตร์ ดูข้อมูลได้ที่
ปริญญำโท หรือ
website: http://smart.bus.tu.ac.th/ (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
(2) ผลสอบวิชำ *วัดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
*เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่ไม่มีผลสอบ SMART II
(3) ผลสอบภาษาต่างประเทศ
*ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศในการสมัครสอบ
คัดเลือก
(4) กำรสอบสัมภำษณ์

(2) *ข้อสอบเป็นแนว GMAT ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการ
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดสอบ
ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ผลกำรทดสอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
( TU-GET, TOEFL, IELTS, TU 005-TU 006)
โดยคณะกรรมกำรพิจ ำรณำปั จ จั ย ส ำคัญ ต่ำ งๆ ได้ แ ก่ ควำมสำมำรถในกำรศึก ษำ
ประสบกำรณ์ และศักยภำพในกำรที่จะเป็นผู้บริหำร เป็นต้น

หมำยเหตุ
1) โครงกำรฯ มิได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในกำรยื่นผลสอบ SMART II ในกำรกำรสมัครสอบคัดเลือก
2) ผลสอบภำษำอังกฤษ มีเกณฑ์ดังนี้
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TU-GET
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร

TOEFL
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร

IELTS
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร

TU 005 และ TU 006
ผลกำรเรี ย น และสอบผ่ ำ นวิช ำ TU 005 และ TU 006 จำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี นับจำกภำคที่สอบผ่ำน

3) สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ยื่นผลคะแนนสอบภำษำต่ำงประเทศ ต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในกำรสมัคร
สอบคัดเลือก หำกผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำเรียบร้อยแล้ว นักศึกษำจะต้องดำเนินกำรสอบให้ผ่ำนภำษำอังกฤษ ก่อนกำรสอบกำร
ค้นคว้ำอิสระ หรือก่อนกำรสอบวิทยำนิพนธ์
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของกำรสอบภำษำอังกฤษเพื่อสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ดังนี้
TU-GET
550 คะแนนขึ้นไป

TOEFL
(1) 550 คะแนนขึ้นไป (Paper Based)
(2) 213 คะแนนขึ้นไป (Computer Based)
(3) 79 คะแนนขึ้นไป (Internet Based)

IELS
6.5 ขึ้นไป

3.2 ผู้สมัครกลุ่มที่ 2

ผู้สมัครกลุ่มที่ 2 :ผู้มีประสบการณ์ ทางานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
วิธีการคัดเลือก
(1) พิ จ ำรณำจำกหนั ง สื อ แนะน ำผู้ ส มั ค ร
(Letter
of
Recommendation)
(2) ผลสอบภาษาต่างประเทศ
*ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศในการสมัครสอบ
คัดเลือก
(3) กำรสอบสัมภำษณ์

หมายเหตุ
ตำมแบบฟอร์มในใบสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ โดยใช้ผลกำรทดสอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
( TU-GET, TOEFL, IELTS, TU 005-TU 006)
โดยคณะกรรมกำรพิจ ำรณำปั จ จั ย ส ำคัญ ต่ำ งๆ ได้ แ ก่ ควำมสำมำรถในกำรศึก ษำ
ประสบกำรณ์ และศักยภำพในกำรที่จะเป็นผู้บริหำร เป็นต้น

หมำยเหตุ
1) โครงกำรฯ มิได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในกำรยื่นผลสอบ SMART II ในกำรกำรสมัครสอบคัดเลือก
2) ผลสอบภำษำอังกฤษ มีเกณฑ์ดังนี้
TU-GET
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร

TOEFL
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร

IELTS
ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร

TU 005 และ TU 006
ผลกำรเรี ย น และสอบผ่ ำ นวิช ำ TU 005 และ TU 006 จำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี นับจำกภำคที่สอบผ่ำน

3) สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ยื่นผลคะแนนสอบภำษำต่ำงประเทศ ต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในกำรสมัคร
สอบคัดเลือก หำกผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำเรียบร้อยแล้ว นักศึกษำจะต้องดำเนินกำรสอบให้ผ่ำนภำษำอังกฤษ ก่อนกำรสอบกำร
ค้นคว้ำอิสระ หรือก่อนกำรสอบวิทยำนิพนธ์
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของกำรสอบภำษำอังกฤษเพื่อสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ดังนี้
TU-GET
550 คะแนนขึ้นไป

TOEFL
(1) 550 คะแนนขึ้นไป (Paper Based)
(2) 213 คะแนนขึ้นไป (Computer Based)
(3) 79 คะแนนขึ้นไป (Internet Based)
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IELS
6.5 ขึ้นไป
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4. ปฏิทินการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22)
รำยละเอียด
กำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือก

กำหนดกำร
วันที่ 12 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2561

Download ใบ สมั คร สอ บ คั ดเ ลื อ ก ฟ รี แ ล ะ วันที่ 12 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2561
ลงทะเบียนยืนยันกำรสมัครสอบ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบข้อเขียน
วันอังคำรที่ 23 มกรำคม 2561

กำหนดกำรสอบข้อเขียน

วันเสำร์ที่ 27 มกรำคม 2561 เวลำ 09.00-12.00 น.

วันสุดท้ำ ยที่ผู้สมัครต้อ งยื่นผลสอบภำษำอั งกฤษ
(TU-GET, TOEFL, IELS)
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์
ประกำศผลสอบคัดเลือก
ก ำหนดกำรขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำ พร้ อ มช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และยื่นขอเทียบวิชำเสริม
พื้นฐำน (Pre-course)

วันอำทิตย์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ09.00-16.30น.

ประกำศผลกำรขอเทียบวิชำเสริมพื้นฐำน
ชำระค่ำเรียนวิชำเสริมพื้นฐำน และภำษำอังกฤษ
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561
ตำรำงเรียนวิชำเสริมพื้นฐำน (ก่อนเปิดภำค 1/61)

วันศุกร์ที่ 3 มีนำคม 2561
วันที่ 3 ถึง 4 มีนำคม 2561
กลำงเดือนมีนำคม 2561
ปลำยเดือนมีนำคม - สิงหำคม 2561

วันอำทิตย์ที่ 11 กุมภำพันธ์ 2561
วันเสำร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 09.00-16.00 น.
วันเสำร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2561
วันที่ 24 ถึง 26 กุมภำพันธ์ 2561

หมำยเหตุ
วันธรรมดำ เวลำ 09.00-17.00 น. /วันเสำร์อำทิตย์ เวลำ 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์ )
*กรณี ไ ม่ ส ำมำรถมำสมั ค รสอบด้ ว ยตนเองได้
สำมำรถส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ โดยเอกสำร
ต้องส่งถึงโครงกำรภำยในวันที่ปิดรับสมัคร
ทำง www.econ.tu.ac.th/mbe
ทำง www.econ.tu.ac.th/mbe (โครงกำรฯ
จัดสอบวิชำ วัดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
และสังเครำะห์ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ไม่
มีผลสอบ SMART II ต้องเข้ำสอบวิชำนี้)
วิ ช ำ "วั ด ควำมสำมำรถในกำรวิ เ ครำะห์ แ ละ
สังเครำะห์ " สถำนที่สอบ: คณะเศรษฐศำสตร์
มธ. (ท่ำพระจันทร์)
กรณีที่ไม่สำมำรถยื่นผลภำษำอังกฤษในวันที่มำ
สมัครสอบ
สถำนที่สอบ: คณะเศรษฐศำสตร์ มธ. (ท่ำพระจันทร์)
สถำนที่สอบ: คณะเศรษฐศำสตร์ มธ. (ท่ำพระจันทร์)

ทำง www.econ.tu.ac.th/mbe
-ผู้ที่ไม่มำดำเนินกำรขึ้นทะเบี ยนนัก ศึกษำใหม่
ภำยในวันที่กำหนด ถือว่ำ “สละสิทธิ์”
-เงื่อนไขกำรขอเทียบวิชำเสริมพื้นฐำนฯ จะแจ้ง
ให้ทรำบในวันสอบสัมภำษณ์
ทำง www.econ.tu.ac.th/mbe
วันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 09.00-16.30 น.
กำหนดกำรจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
กำหนดกำรจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

5. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ประกอบด้วย
5.1 Download ใบสมัครสอบคัดเลือกโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยทำง www.econ.tu.ac.th/mbe
5.2 ลงทะเบียนยืนยันกำรสมัครสอบทำงระบบออนไลน์ตำมกำหนดเวลำ ทำง www.econ.tu.ac.th/mbe
5.3 กรอกใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบต่ำงๆ และยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองที่โครงกำรฯ
หรือ ส่งใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบต่ำงๆ และสำเนำใบโอนเงิน (เขียนชื่อ-สกุลในใบโอนเงินด้วย) *ทาง
ไปรษณีย์ (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์เอกสารจะต้องส่งถึงโครงการฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.)
หมายเหตุ
1) กำรสมัค รจะสมบูร ณ์ เ มื่ อ ผู้ ส มัค รได้ ด ำเนิ น กำรลงทะเบี ย นยื นยั น กำรสมั ครสอบทำงระบบออนไลน์ แ ละได้ส่ งเอกสำร
ประกอบกำรสมัครให้โครงกำรฯ ครบถ้วนแล้ว
2) กำรส่งเอกสำรกำรสมัครสอบทำงไปรษณีย์ เอกสำรจะต้องส่งถึงโครงกำรฯ ภายในวันที่ 18 มกรำคม 2561
*หากส่งกระชั้นชิด ผู้สมัครควรลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้ทราบด้วย โทร.
02-613-2423 (วิชาการ), 02-613-2479 (การเงิน)
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3) ที่อยู่สำหรับส่งเอกสำร: โครงกำรปริญญำโทเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ เลขที่ 2 ถนน
พระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
6. วิธกี ารชาระค่าสมัครสอบคัดเลือก
6.1 กรณีสมัครสอบด้วยตนเอง ค่ำสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสด
6.2 กรณีสมัครทำงไปรษณีย์ ให้ฝำก/โอนเงิน ค่ำสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) เข้ำบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มธ.” เลขทีบ่ ัญชี 114-2-05675-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์
*ห้ามโอนเงินผ่านระบบ E-banking /ATM โดยเด็ดขาด
6.3 โครงกำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร 500 บำท ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
7.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก
7.2 หนังสือรับรอง (สำหรับผู้สมัครกลุ่มที่ 1) จำนวน 1 ฉบับ ตำมแบบฟอร์มในใบสมัคร
7.3 หนังสือแนะนำผู้สมัคร (สำหรับผู้สมัครกลุ่มที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ ตำมแบบฟอร์มในใบสมัคร
7.4 สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับภำษำอังกฤษ จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
7.5 รูปถ่ำยสี ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ให้เขียนชื่อ-สกุลก่อนติดลงในใบสมัครสอบคัดเลือก
7.6 สำเนำใบจดทะเบียนกำรค้ำ หรือหนังสือรับรองจัดตั้งกิจกำร (กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
7.7 ผลสอบ SMART II (เฉพาะผู้สมัครสอบกลุ่มที่ 1) ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
7.8 ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลกำรทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใช้ฉบับจริง) ดังนี้
 ผลสอบ TU-GET ผลสอบไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำในกำรสมัครสอบ แต่
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในกำรสำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำคือ 550 คะแนนขึ้นไป *ใช้ผลสอบฉบับจริง
 ผลสอบ TOEFL ผลสอบไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำในกำรสมัครสอบ แต่กำหนด
เกณฑ์ขั้นต่ำในกำรสำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำคือ 550 คะแนนขึ้นไปสำหรับ PAPER BASED หรือ
ตั้งแต่ 213 คะแนนขึ้นไปสำหรับ COMPUTER BASED หรือตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไปสำหรับ INTERNET BASED
*ใช้ผลสอบฉบับจริง
 ผลสอบ IELTS ผลสอบไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ไม่จำกัดคะแนนขั้นต่ำในกำรสมัครสอบ แต่กำหนด
เกณฑ์ขั้นต่ำในกำรสำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำคือ 6.5 คะแนนขึ้นไป *ใช้ผลสอบฉบับจริง
 ผลการเรียน และสอบผ่านวิชา TU005 และ TU006 จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ในระยะเวลำที่ไม่เกิน 2
ปี นับจำกภำคที่สอบผ่ำน)
หมายเหตุ
1) ผลสอบภำษำอังกฤษทุกประเภท ต้องส่งให้โครงกำรฯ ภำยในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561
2) ในกรณีทผี่ ู้สมัครไม่สำมำรถยื่นเอกสำรประกอบกำรสมัครสอบคัดเลือก ข้อ 7.2-7.8 ได้ครบถ้วนในวันที่ดำเนินกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกสำมำรถส่งเอกสำรภำยหลังได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งภายในวันที่ ปิดรับสมัครคือ วันที่ 18 มกราคม 2561
ภายในเวลา 17.00 น. (ยกเว้นข้อ 7.8 ผลสอบภาษาอังกฤษ ส่งภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกำศ ณ วันที่

ตุลำคม พ.ศ. 2560

-สาเนา(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง กาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22)
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2553 หมวด 2 กำรรับเข้ำศึกษำ และกำรขึ้น
ทะเบียนนักศึกษำ
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
7.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่ำงร้ำยแรงซึ่งจะเบียดเบียน หรือเป็นอุปสรรคขัดขวำงต่อกำรศึกษำ
7.2 ต้องไม่เป็นผู้มคี วำมประพฤติเสื่อมเสียอย่ำงร้ำยแรง
7.3 ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นเพรำะมีควำมผิดทำงวินัย ภำยในระยะเวลำ
10 ปี ก่อนกำรสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ
7.4 คุณสมบัติอย่ำงอื่นตำมทีส่ ภำมหำวิทยำลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร หรือตำมทีส่ ภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้เป็นกรณี
พิเศษ
กำรกำหนดคุณสมบัตติ ำมวรรคหนึ่งให้ประกำศอย่ำงชัดเจนในกำรรับสมัครเข้ำศึกษำ
7.5 ต้องมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำดังต่อไปนี้
(1) ประกำศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำจำก
สถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะ
(2) ปริญญำโท จะต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะ
(3) ปริญญำเอก จะต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทมี่ ีผลกำรเรียนดีมำกในสำขำวิชำเดียวกันกับ
หลักสูตรที่จะศึกษำต่อ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่มีผลกำรเรียนดีจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศ ซึ่งสภำ
มหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะ
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