ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ งการใหทุนการศึกษาสําหรับผูม ีศักยภาพ
เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เรือ่ ง การใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขา
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 แลวประกาศการใหทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพ เขาศึกษาระดับ
บัณฑิตใหม โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ ดังนี้
1. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนทุนการศึกษา
ใหทุนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเกณฑการจัดสรรทุนในแตละปการศึกษา ใหจัดเปน 1 ทุนการศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกัน 5 คน โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษา ที่มาขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหมในระบบของปการศึกษาที่ผานมา 1 ป เปนเกณฑ
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุน
3.1 เปนผูที่สมัครเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มทส ทุกแผนการศึกษา
3.1.1 ผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาโทตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดวยแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในวิชาเอกไมต่ํากวา 2.75 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเทา
3.1.2 ผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอกตอจากขั้นปริญญาตรี ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเทา
3.1.3 ผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอกตอจากขั้นปริญญาโท ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดวยแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.30 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเทา
3.2 มีสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญ
3.3 ไมเปนผูที่รับทุนการศึกษาจากหนวยงานอื่นอยูแลว
4. การสมัครขอรับทุน
สมัครขอรับทุน ณ วันที่สมัครเขาศึกษาใน มทส โดยการแสดงความจํานงในแบบฟอรมรับสมัคร

/5. วิธีการคัดเลือก

5. วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุนและการประกาศผล
คัดเลือกโดยคณะกรรมการของแตละสาขาวิชา จํานวน 3 – 5 คน ที่แตงตั้งโดยคณบดีของแตละสํานักวิชา การ
คัดเลือกจะพิจารณาจาก
5.1 คุณสมบัติตามขอ 3.
5.2 ควรเปนผูมีศักยภาพที่สามารถจะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยได เมื่อสําเร็จการศึกษา
5.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
การประกาศผลการพิจารณาใหทุน ใหสาขาวิชาพิจารณาตามความเหมาะสมวา จะประกาศผลการใหทุนในภาค
การศึกษาใด โดยการรับทุนใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา โดยสาขาวิชาจะมอบหมายอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธดูแลตั้งแตแรกเขาศึกษา
6. ทุนการศึกษาและระยะเวลาที่ไดรับทุน
ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามประกาศนี้ จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา นับตั้งแตแรกเขา ดังนี้
6.1 ระดับปริญญาโท ยกเวนคาหนวยกิต 48 หนวยกิต และยกเวนคาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาบํารุงกิจกรรม
นักศึกษา 2 ป
6.2 ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท ยกเวนคาหนวยกิต 64 หนวยกิต และยกเวนคาบํารุง
มหาวิทยาลัย และคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 3 ป
6.3 ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี ยกเวนคาหนวยกิต 96 หนวยกิต และยกเวนคาบํารุง
มหาวิทยาลัย และคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 5 ป
กรณีที่มีการเปลี่ยนระดับการศึกษาของผูรับทุนจากปริญญาโทเปนปริญญาเอก การไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษา เปนไปตาม ขอ 6.3 นับตั้งแตแรกเขาศึกษา
7. การสิ้นสุดสภาพการรับทุน
การไดรับทุนตามขอ 6. จะสิ้นสุดลงเมื่อเขาขายขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
7.1 เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ไดรับทุน
7.2 พนสถานภาพนักศึกษา มทส
7.3 ครบเงื่อนไขการไดรับทุนตามขอ 6.
7.4 มีการยายสาขาวิชา
7.5 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.25 สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
7.6 มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา
7.7 รายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธต่ํากวาเกณฑที่สาขาวิชากําหนด
7.8 สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเห็นควรใหสิ้นสุดการรับทุน
7.9 ไดรับทุนการศึกษาที่มีลักษณะคลายกันจากแหลงทุนอื่น ภายหลังจากไดรับทุนตามประกาศนี้
โดยผูรับทุนไมตองชดใชทุนทีไ่ ดรับไปแลว
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548

ประสาท สืบคา (ลงนาม)
(รองศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส) ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพที่สมัครเขาศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสําหรับผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาโท (2 ป) ประมาณ 92,400 บาท
2. ทุนการศึกษาสําหรับผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาโท (3 ป) ประมาณ 126,600 บาท
3. ทุนการศึกษาสําหรับผูที่เขาศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาตรี (5 ป) ประมาณ 195,000 บาท
โดยคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับทุนและการสมัครขอรับทุน เปนไปตามประกาศ มทส เรื่อง การใหทุนการศึกษา
สําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนบทายเอกสารนี้
หมายเหตุ : อัตราที่แจงขางตนยังไมรวมทุนสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจัดไว เชน
1) ทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจยั ทุนละประมาณ 5,000 บาท ตอเดือน
2) ทุนสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานวิจัย ทุนละไมเกิน 3,000 บาท
3) ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั เพือ่ ทําวิทยานิพนธ
- ระดับปริญญาโท ทุนละ 30,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก ทุนละ 50,000 บาท
แบบฟอรมสมัครรับทุนการศึกษาสําหรับผูมีศักยภาพเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรดกรอกขอมูล โดยแสดงความจํานง พรอมยื่นแบบฟอรมนี้พรอมใบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

1. ชื่อ - สกุล นาย นาง นางสาว
2. วัน เดือน ปเกิด
3. สําเร็จการศึกษา (ระดับการศึกษา)

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
ปที่สําเร็จการศึกษา
วิชาโท

วิชาเอก
สถาบัน
=
คะแนนเฉลี่ยสะสม
สําหรับผูเขาศึกษาตอปริญญาโท มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก ระดับปริญญาตรี =
4. สาขาวิชา ที่สมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ปการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
ระดับการศึกษาที่สมัครเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาโท
ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาตอจากปริญญาตรี

ลงชื่อ
/

/

