
 

 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เร่ือง  การใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรียนดีเดนท่ีสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี(มทส)  ประสงคท่ีจะจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับผูท่ีสมัครเขาศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ  ดังนี้ 
 

๑.  วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมสนบัสนุนใหผูมีผลการเรียนดีเดนเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

๒.  จํานวนทุนการศึกษา 
 ปการศึกษาละ ๑ ทุน ตอ ๑ หลักสูตร  (หมายรวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 
 

๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุน 
 ๓.๑   เปนผูท่ีสมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มทส  ทุกแผนการศึกษา 
  ๓.๑.๑   ผูท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาโทตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ดวยคะแนนเกียรตินิยม   
                                          หรือมีอันดับอยูในรอยละ ๑๐ แรกของชั้นเรียน 
  ๓.๑.๒   ผูท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกตองสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี   ดวยคะแนนเกียรตินิยม  
                                           อันดับ  ๑  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท     ดวยแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา    
                                           ๓.๕๐  ในระบบ  ๔.๐๐  หรอืมีอนัดับอยูในรอยละ  ๑๐  แรกของชั้นเรียน  ในแตละกรณี 
 ๓.๒   มีสัญชาติไทย 
 ๓.๓   ไมเปนผูท่ีรับทุนการศึกษาจากหนวยงานอื่นอยูแลว 
 

๔.  การสมัครขอรับทุน 
 สมัครขอรับทุน  ณ วันที่สมัครเขาศึกษาใน มทส  โดยการแสดงความจํานงในแบบฟอรมรับสมัคร 
 

๕.  วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุนและการประกาศผล 
 คัดเลือกโดยคณะกรรมการ  จํานวน ๓ - ๕ คน ท่ีแตงตั้งโดยคณบดีของแตละสํานัก การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 
 ๕.๑  คุณสมบัติตามขอ ๓. 
 ๕.๒  ควรเปนผูมีศักยภาพที่สามารถจะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยได เมื่อสําเร็จการศึกษา 
 ๕.๓  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
 

 ประกาศผลการพิจารณาใหทุน  ณ  วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเขาศึกษาใน  มทส  โดยสาขาวิชาจะมอบหมาย
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดูแลตั้งแตแรกเขาศึกษา 
 
 



 
 
๖.  สวัสดิการทีไ่ดรับและระยะเวลาที่ไดรับทุน 
 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามประกาศนี้  จะไดรับการยกเวนคาหนวยกิต    คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุง 
กิจกรรมนักศึกษา คาหอพัก และไดรับเงินคาใชจายรายเดือนทุกเดือน จํานวน  ๓,๐๐๐ บาท ตอเดือน สําหรบัระดับปริญญา
โท และ  ๔,๐๐๐ บาท  ตอเดือน   สําหรับระดับปริญญาเอก  โดยมีระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน ดังนี ้
 ๖.๑  ระดับปริญญาโท  ๖  ภาคการศึกษา 
 ๖.๒  ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาโท  ๙  ภาคการศึกษา 
 ๖.๓  ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาตรี  ๑๕  ภาคการศึกษา 
 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนระดับการศึกษาของผูรบุัทนจากปริญญาโทเปนปริญญาเอก  ระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน
ไมเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษา  นับตั้งแตแรกเขาศึกษา 
 

๗.  การสิ้นสุดสภาพการรับทุน 
 สวัสดิการท่ีไดรับตามขอ ๖.  จะสิ้นสุดลงเมื่อเขาขายขอใดขอหนึ่ง ดังนี ้
 ๗.๑    เมื่อสําเรจ็การศึกษาในระดับการศึกษาที่ไดรับทุน 
 ๗.๒    ครบระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน  ตามขอ ๖. 
 ๗.๓    พนสถานภาพนักศึกษา มทส 
 ๗.๔    มีการยายสาขาวิชา 
 ๗.๕    มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๕๐  สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน 
 ๗.๖    มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงข้ันพักการศึกษา 
 ๗.๗   รายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธต่ํากวาเกณฑท่ีสาขาวิชากําหนด 
 ๗.๘   สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเห็นควรใหสิ้นสุดการรับทุน 
 

 โดยผูรับทุนไมตองชดใชทุนที่ไดรับไปแลว 
   
  ท้ังนี้   ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา   ๒๕๔๗   เปนตนไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
                   ทวี  เลิศปญญาวิทย (ลงนาม) 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวี  เลศิปญญาวิทย) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 

เร่ือง  การใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรียนดีเดนที่สมคัรเขาศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 อนุสนธ ิประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี  เรื่อง   การใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรียนดีเดนที่สมัครเขา
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  
 บัดนี้   สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๔๘    เมื่อวันที่  ๒๔   มีนาคม   ๒๕๔๘  ไดพิจารณาใหปรบัปรุงวิธกีาร
คัดเลือกผูไดรับทุนและการประกาศผล ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ฉะนั้น อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหยกเลิกขอความในวรรคสุดทายของขอ ๕. แหงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี เรือ่ง การใหทุนการศึกษา
สําหรับผูมีผลการเรียนดีเดนทีส่มัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที ่๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ โดยใหใชขอความตอไปนี้
แทน 
 
 “การประกาศผลการพิจารณาใหทุน ใหสาขาวิชาพิจารณาตามความเหมาะสมวา จะประกาศผลการใหทุนในภาค
การศึกษาใด  โดยการรับทุนใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา   โดยสาขาวิชาจะมอบหมายอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธดูแลตั้งแตแรกเขาศึกษา” 
 

ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
                             ทวี  เลศิปญญาวิทย (ลงนาม) 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวี  เลศิปญญาวิทย) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 
 
 
 
 
 



  
ทุนการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรียนดีเดนที่สมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี (มทส)  ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับผูท่ีมีผลการเรียนดีเดนที่ 
สมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   เพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาสําหรับผูท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาโท   (6 ภาคการศึกษา)  ประมาณ   160,000 บาท 
2. ทุนการศึกษาสําหรับผูท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก   ท่ีศึกษาตอจากปริญญาโท  (9 ภาคการศึกษา)   
        ประมาณ  265,000  บาท 
3. ทุนการศึกษาสําหรับผูท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก   ท่ีศึกษาตอจากปริญญาตรี  (15 ภาคการศึกษา)   
        ประมาณ  426,000  บาท 
โดยคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุนและการสมัครขอรับทุน เปนไปตามประกาศ มทส เรื่องการใหทุนการศึกษา 

สําหรับผูท่ีมีผลการเรียนดีเดนที่สมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แนบทายเอกสารนี ้
หมายเหตุ : อัตราที่แจงขางตนยังไมรวมทุนสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดไว    เชน

1)    ทุนผูชวยสอนและผูชวยวจิัย  ทุนละประมาณ  5,000 บาท ตอเดือน 
2) ทุนสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานวิจัย  ทุนละไมเกิน  3,000 บาท 
3) ทุนสนับสนุนโครงการวิจยัเพือ่ทําวิทยานิพนธ 
 - ระดับปริญญาโท   ทุนละ   30,000  บาท 
 - ระดับปริญญาเอก  ทุนละ   50,000  บาท 
 

แบบฟอรมสมัครรับทุนการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรยีนดีเดนที่สมัครเขาศึกษาระดับบัณฑติศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

โปรดกรอกขอมูล  โดยแสดงความจํานง พรอมยื่นแบบฟอรมนี้พรอมใบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1.    ช่ือ - สกุล   นาย  นาง   นางสาว    อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
2. วัน เดือน ปเกิด      สัญชาติ    เชื้อชาติ    
3.    สําเร็จการศึกษา (ระดับการศึกษา)         ปท่ีสําเร็จการศึกษา   
       สถาบัน    วิชาเอก      วิชาโท     
       คะแนนเฉลี่ยสะสม     หรืออยูในอันดับ  ของชั้นเรียน (รอยละ 10 แรกของชั้นเรียนโดย 
      ใหแนบหลักฐานประกอบดวย) 
4.   สาขาวิชา  ท่ีสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี          
      ภาคการศึกษาที่   ปการศึกษา     
 ระดับการศึกษาที่สมัครเขาศึกษา      ระดับปริญญาโท            ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาโท 

              ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาตรี 

ลงชื่อ           
                                        /           /       
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