ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทุนร่วมผลิตวิจยั คุณภาพสูง
(Excellent Research Graduate Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
มีโครงการร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย รวมทั้งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สาขาวิ ช าที่ ป ระเทศต้ อ งการ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี “ทุ น ร่ ว มผลิ ต วิ จั ย คุ ณ ภาพสู ง (Excellent Research Graduate
Scholarship)
ผู้ได้ รับ ทุน จะต้ องมี คุณ สมบัติต ามที่ ประกาศไว้ และจะต้องมีอาจารย์ที่ ปรึกษาของ มธ. และนัก วิจัย
สวทช. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทุน
ทุนมี 2 ประเภท
รูปแบบที่ 1 (เฉพาะศึกษาระดับปริญญาเอก) ทุนเต็มพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนและเงินสนับสนุนการวิจัย
นักศึกษาผู้รับทุนจะได้ รับค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่ าครองชีพรายเดือน ค่าสนับสนุนการทําวิทยานิ พนธ์
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์หรือนําเสนอผลงานวิจัย และค่าสนับสนุนการทําวิจัยในต่างประเทศ
รูปแบบที่ 2 (ปริญญาเอก และปริญญาโท) ทุนเต็มพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับ
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพรายเดือน
ทุนนี้ เป็นการร่วมให้ทนุ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สวทช.
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาจาก มธ. และนักวิจัย สวทช.
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 3 เรื่อง (ภายใน 5ปี)
3) มีประวัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4) ต้องไม่อยู่ในกลุ่มผู้มีประวัติ Blacklist
2.2 สําหรับนักศึกษา
2.2.1 ผู้สมัครรูปแบบที่ 1 (Tier 1) (เฉพาะระดับปริญญาเอกเท่านั้น)
1) เป็นนักศึกษาระดับปริญ ญาเอกในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เกินชั้นปีที่ 2
หรือ กําลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มีผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรีระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 หรือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50
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2) มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL

TU-GET

IELTS

(Paper-based)

(Computer-based)

(Internet-based)

(Paper-based)

(Computer-based)

530

197

71

530

71

6.0

3) เคยมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
4) ไม่มีสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานอื่น
2.2.2 ผู้สมัครรูปแบบที่ 2 (Tier 2) (ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก)
1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่เกินชั้นปีที่ 2 หรือ กําลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการ
เรียนระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม อันดับ 1 หรือ 2 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 หรือ เป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50
2) มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL

TU-GET

IELTS

(Paper-based)

(Computer-based)

(Internet-based)

(Paper-based)

(Computer-based)

530

197

71

530

71

6.0

3) ไม่มีสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานอื่น
3. การคัดเลือก
สัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
4. ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยและสวทช.ให้การสนับสนุน
4.1 ผู้รับทุนจะได้รับทุนตามรายการค่าใช้จ่าย ตามสัญญาที่ลงนามหลังจากได้รับประกาศรายชื่อ โดยมี
รายการ ดังนี้
ประเภททุน
รายการ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2 (ป.เอก) รูปแบบที่ 2 (ป.โท)
1. ค่าเล่าเรียน
ตามที่จ่ายจริง
(ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อปี)
2. ค่าครองชีพรายเดือนเป็นเวลา 12 เดือน
20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 13,000 บาท/เดือน
3. ค่าสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
20,000 บาท/ปี
4. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์หรือนําเสนอ
50,000 บาท
ผลงานวิจัย
(ครั้งเดียวในปีที่ 3)
5. ค่าสนับสนุนการทําวิจัยในต่างประเทศ
200,000 บาท
(ครั้งเดียวในปีที่ 2)
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4.2 การให้ทุนการศึกษาระยะแรกมีกําหนดไม่เกิน 1 ปี และจะได้รับการพิจารณาต่อทุนคราวละไม่เกิน 1 ปี
โดยผู้รับทุนจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติต่อทุนจากมหาวิทยาลัยปีต่อปี
4.3 มหาวิทยาลั ย อาจยุติก ารให้ ทุ น เมื่ อ ใดก็ ได้ ถ้ าผลการศึ ก ษาของผู้ รับ ทุ น ไม่ เป็ น ที่ น่ า พอใจหรือ ผู้ รับ
ทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อนึ่ง หากนักศึกษาได้รับทุนดังกล่าว คณะต้องสบทบทุนร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด
5. ระยะเวลาการให้ทุน
5.1 ทุนรูปแบบที่ 1 (Tier 1) : หลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
5.2 ทุนรูปแบบที่ 2 (Tier 2) : หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
: หลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
6. เงื่อนไขการรับทุน
6.1 ต้องทําวิจัยตามหัวข้อ/สาขาวิชาที่ได้สมัครทุนไว้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะ/
หน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
6.2 ต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัย และสวทช. ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 ต้ อ งรายงานผลการศึ ก ษา (ผ่ า นการรั บ รองของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา) ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก สิ้ น ภาค
การศึกษา พร้อมทําบันทึกเพื่ออนุมัติรับทุนในปีการศึกษาต่อไป มายังฝ่ายวิชาการ และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วให้
ส่งสําเนาใบรับรองคะแนน (Transcript) พร้อมวิทยานิพนธ์ให้มหาวิทยาลัยด้วย
6.4 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือผลงานอื่นๆ
ที่เทียบเท่า
7. การยื่นใบสมัคร
ผู้ ส นใจสามารถดาวน์ โหลดเอกสารที่ www.tu.ac.th/academictu และยื่ น ใบสมั ค รซึ่ ง ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ของ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบริหารงานวิชาการ
สํานัก งานอธิก ารบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิ ต โทร. 02 564 4440-59 ต่ อ 1823 โทรสาร
02 564 2890 พร้อมสแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลและสําเนาหลักฐานประกอบการสมัครทุกแผ่น รวมเป็น
1 ไฟล์ ในรูปแบบ PDF ส่งมาที่ E-mail : edu.thammasat@gmail.com ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (นับตาม
วันที่ฝ่ายวิชาการได้รับเรื่อง)
อนึ่ง การพิจารณาทุนตามประกาศนี้ ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ นั้นถือเป็นที่ส้ินสุด
และไม่สามารถอุทธรณ์ผลใดๆ ได้ท้งั สิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

