
 บันทึกข้อความ 
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  เรื่อง     ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพ่ือรับปริญญา พ.ศ. 2565 และ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
สมัครขอรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพ่ือรับปริญญา พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการ Thammasat 
International Student Recruitment (TISR) 

 

เรียน    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เพ่ือประชาชน 
ภายใต้กลยุทธ์หลัก 4 F ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จึงจัดท ากลยุทธ์ Thammasat Diversity & Inclusion Initiative 2021-
2023 โดยก าหนดแผนงานหลัก คือ Full-time International Students: เป้าหมายคือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติที่ศึกษาแบบเต็มเวลา ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งวางแผนด าเนินการรับนักศึกษาต่างชาติเต็ม
เวลาเชิงรุกทุกภูมิภาคในโลกภายใต้โครงการ Thammasat International Student Recruitment (TISR) และได้
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพ่ือรับปริญญา นั้น    

 

ในการนี้ จึงขอส่งประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายละเอียดจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือขอรับทุนการศึกษาฯ 
ภายใต้โครงการ TISR ของส่วนงานท่าน รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

 
 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 

  

เรียน 1.รองฯฝ่ายวิเทศ/คุณกชมล
2.ผชฯบัณฑิตศึกษา/คุณมณทิชา
3.ผอ.หลักสูตร/เลขา
งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ แจ้งเรื่องทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2565 
และ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสมัครขอรับทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2565 
ภายใต้โครงการ Thammasat International Student Recruitment (TISR)

เรียน คุณธีรัฐ /คุณสถิตาภรณ์

เพื่อปชสให้กลุ่มนักเรียนชาวต่างชาติ สมัครโครงการ TISR และรายงานผลความคืบหน้า

ASUS
ทะเบียนรับ

ASUS
Typewriter
488
22/4/2565
11.12



กองวิเทศสัมพันธ์ 
เมษายน 2565 

 

ภาคผนวก 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษา                   

เพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2565 
ภายใต้โครงการ Thammasat International Student Recruitment (TISR) 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

รายละเอียดการให้ทุน (ต่อเดือน) 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ  

การคัดเลือกเพื่อขอรับทุน 
(คน) 

ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเหมาจ่าย เดือนละ 8,000 บาท 3 

ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเหมาจ่าย เดือนละ 5,000 บาท 7 

 
  



 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2565 และ หลักเกณฑ์          

ว่าด้วยการสมัครขอรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2565 

ภายใต้โครงการ Thammasat International Student Recruitment (TISR) 
---------------------------------- 

 ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินการและการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเป็น

นานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ ศึกษา ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือรับปริญญาตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 
  

กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอแจ้งประกาศทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพ่ือรับปริญญา      

พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสมัครขอรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเ พ่ือรับปริญญา    

พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  

ข้อ 1  คุณสมบัติของผู้สมัครที่จะได้รับทุน 

1.1  ไม่มีสัญชาติไทย 

1.2  เป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2565 (เลขทะเบียน

นักศึกษา 65) ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.3  เป็นนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนจากคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต้นสังกัด 

หรือได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก 

1.4  เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของหน่วยงานอ่ืนทั้งในและ                      

นอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ข้อ 2  ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน 

2.1  ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบผ่านคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

2.2  คณะ/วิทยาลัย/สถาบันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและเสนอชื่อจัดล าดับโดยไม่ต้องแยกระดับ

ปริญญาและสาขาวิชาพร้อมแนบใบสมัครและเอกสารประกอบอ่ืนๆตามที่ก าหนดใน Application for Thammasat 

University Scholarships Academic Year 2022 TISR (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 



2.3  ใบสมัครที่ส่งมาภายหลังก าหนดรับสมัครของกองวิเทศสัมพันธ์จะไม่ได้รับการพิจารณา 

2.4  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติพิจารณาจัดสรรและคัดเลือกผู้สมควร

ได้รับทุนและประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุน ซึ่งการตัดสินของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ข้อ 3  ก าหนดระยะเวลาในการรับสมัคร   

 ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารวิศิษฏ์อักษร ชั้น 1 มธ.ศูนย์รังสิต ภายในเวลาราชการ (16:30 น.)        

ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565  
 

ข้อ 4  จ านวนและรายการของทุนการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเป็นค่าที่พัก

และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเหมาจ่าย 

 ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเหมาจ่าย เดือนละ 8,000 บาท 

 ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเหมาจ่าย เดือนละ 5,000 บาท 

หมายเหตุ ในระหว่างที่นักศึกษายังรับทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่

จ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในกรณตี่อไปนี้ 

1. นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและ/หรือไปศึกษาอบรมหรือไปท าวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป  

2. นักศึกษาลาพักการศึกษา 

3. นักศึกษาลากลับประเทศโดยไม่มีเหตุอันควร 
 

ข้อ 5 ระยะเวลาของทุนการศึกษา 

ผู้รับทุนการศึกษามีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาโดยไม่เกินระยะเวลาของการศึกษาที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(มคอ.) และตามเกณฑ์ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน นั้น 
 

ข้อ 6 การท าสัญญาเพื่อได้รับทุน  

ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องท าสัญญารับทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยก่อนรับเงินทุนการศึกษางวดแรก 
 

ข้อ 7 การควบคุมดูแลผู้รับทุนการศึกษา 

         ให้ผู้รับทุนการศึกษาอยู่ในความดูแลของคณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่นักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ และ        

ให้คณะต้นสังกัดรายงานผลการศึกษาให้กองวิเทศสัมพันธ์ทราบทุกสิ้นปีการศึกษา และเมื่อมี กรณีที่ท าให้         

ทุนสิ้นสุดตามข้อ 9 ภายใน 30 วัน 
 

 

 



ข้อ 8 หน้าที่ของผู้ได้รับทุนการศึกษา  

8.1  ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบมหาวิทยาลัย 

8.2  มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามท่ีประกาศก าหนดและตามท่ีก าหนดโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

8.3  ไม่ปฏิบัติตนในทางท่ีท าให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 

8.4  ไม่ละท้ิงการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

8.5  ให้ช่วยเหลืองานตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/วิทยาลัย/สถาบันมอบหมายตามที่เห็นสมควรเป็น

ระยะเวลา 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 

ข้อ 9 การสิ้นสุดลงของทุนการศึกษา 

ให้ทุนการศึกษาสิ้นสุดลง ในกรณีต่อไปนี้ 

9.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุนการศึกษา 

9.2  เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแสดงเจตจ านงขอสิ้นสุดการรับทุนการศึกษาให้ขออนุมัติต่อคณะต้นสังกัด 

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ ให้คณะต้นสังกัดแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.3  เมื่อคณะแจ้งให้ยุติการให้ทุน เนื่องจากผู้รับทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 

9.4  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติมีมติให้ทุนการศึกษาสิ้นสุดลง  

9.5  ในกรณี 9.2 9.3 และ 9.4 ให้ผู้รับทุนชดใช้ทุนคืนทั้งหมด 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่     7    เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 



 

  
 

Thammasat University Announcement on the Criteria and Regulations for 

Scholarships for Degree-Seeking Foreign Students  

under the Thammasat International Student Recruitment Program (TISR) 2565 B.E. (2022) 

………………………………………………………………………… 
  

 Article 1 Qualifications 

Eligible students must: 
1) be a Non-Thai citizen. 
2) be a newly enrolled in the academic year B.E.2565 (2022).  
3) not be a recipient of other tuition and fee waivers or receiving tuition 

scholarships from another external source.  
4) not receive accommodation and/ or daily expenses from other departments, 

inside or outside Thammasat University. 
 

 Article 2 Application and Consideration Process 

1) The applicant submits the application at his/her affiliated Faculty/College/Institute. 
2) The affiliated Faculty/ College/ Institute considers the applicant's qualifications, 

ranks the applicants and, sends the result to the Foreign Student Scholarship 

Committee (through the Office of International Affairs).  
3) The Foreign Student Scholarship Committee selects and announces the 

successful applicants. 
 

 Article 3 Application Period 

  Until 6 June 2022 (before the end of office hours at 16.30 hrs.).  
 

 Article 4 Scholarship Coverage 

 The scholarship awards are divided into categories: 
 Waiver of tuition fees and monthly stipend of 8,000 Baht 

 Waiver of tuition fees and monthly stipend of 5,000 Baht 

 

Note: Thammasat University will not award scholarships to students in the following 

cases. 
             1. Going on exchange and/or study abroad for more than 1 month for training or research. 
             2. Study leave. 
             3. Leaving the country to return home without reasonable cause. 
 

 Article 5 Scholarship Period 

 No longer than the period of degree study as specified in the curriculum. 
 

 Article 6 Scholarship Contract 

 The grantee must enter into a scholarship contract with the university prior to 

receiving the first installment of the scholarship. 
 



 Article 7 Supervision of the Scholarship Holder 

 The grantee must be under the supervision of the affiliated Faculty/College/Institute 

where he/she is enrolled, which shall report the academic record to the Office of International 

Affairs at the end of every academic year.  In case the grantee violates Article 8, the affiliated 

Faculty/College/Institute shall notify the Office of International Affairs within 30 days. 
 

 Article 8 Duties of the Grantee 

1) Behaves in accordance with the university’s rules and regulations. 
2) Maintains a good academic record as deemed appropriate by the affiliated 

Faculty / College / Institute. 
3) Does not behave in a manner that damages the university's reputation. 
4) Does not abandon his/her education without justifiable cause. 
5) Works for the university or his/her affiliated Faculty / College / Institute for 40 hours 

per year. 
 

 Article 9 Scholarship Termination 

 The scholarship will be terminated in one or more of the following cases: 
1) When the scholarship period ends. 
2) When the grantee indicates his/her intent to terminate and receives approval 

from his/her affiliated Faculty/College/Institute, which shall notify the Foreign 

Student Scholarship Committee in writing. 
3) When the affiliated Faculty /  College /  Institute notifies the Foreign Student 

Scholarship committee to terminate the scholarship because of non-compliance 

with Article 8. 
4) When the Foreign Student Scholarship Committee determines to terminate, as a 

result of Article 8 violation by the grantee.  
5) In cases of (2) , (3) , and (4)  above, the grantee must return the entire amount of 

scholarship he / she has received to the University. 
 

 These criteria and regulations shall come into effect from the date of announcement. 
 

                Announced on    18  April 2565 B.E 

 

 

 

 

                   Assoc. Prof. Surat Teerakapibal, Ph.D, 

     Vice Rector for Administration (Tha Prachan) and International Affairs 

                                                 For the Rector 

 



  

Application for 
Thammasat University Scholarships 

Academic Year 2022 (TISR) 

 

For Student : 
 
Part 1 
 
 
 
 

1. Personal Information 

Title  Mr.           Mrs.           Ms.           Miss            Others       

First Name:        Middle Name :       Last Name:        

Nationality:         Date of Birth:                                     (dd/mm/yyyy) 

Gender:   Male          Female Age:    

Passport   No.:          Issued at :                             Date of Issue :                      Date of Expire :       

 
 
 
 

Home Address :  
 

Street :        

City :         

State/Province :       

Home Country :       Post Code :       

Home Phone :       Mobile :       

Email :       

 
 
 
 
Current Address :  
 

Street :        

City :         

State/Province :       

Home Country :       Post Code :       

Home Phone :       Mobile :       

Email :       

 
 
 
 

2. Proposed Study Plan at Thammasat University 

Faculty :        

Degree :          Major / Programme :       

Commencement Period :                             (dd/mm/yy) Semester 1       2       3       Year       

Expected Date of Graduation :                     (mm/yy) 

 

-1- 

 



 
Part 2 
 

3. Reasons to Apply for the Thammasat Scholarships   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Terms and Conditions  

      

 I declare that the contents of my application are true, and 

 I acknowledge that giving false or misleading information is a serious offence and can lead to the rejection of my 

application and termination on the grant of the scholarship. 

 

Signature : ………………………………………………………………   
 

Date : …………………………………………………………………… 
 

   Published Date : 05 / 04 / 2022 
30 March 2020 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีค่ณะ/วิทยำลัย/สถำบัน 

 
ส่วนที ่1 
 

ตรวจสอบเอกสำรกำรสมัคร  
1.   หนงัสือเสนอช่ือ (ลงนามโคยคณบดี) พรอ้มจดัล าดบัผูส้มคัร 

2.   Application for Thammasat University Scholarships Academic Year 2022 (TISR) 

3.  ส าเนาหนงัสือเดนิทาง 

4.  เอกสารหลกัฐานการไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศกึษาของผูส้มคัรจากคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั 

5.  แผนการศกึษาจนส าเรจ็การศกึษาของผูส้มคัรตามเกณฑม์าตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตท่ีิรบัรองโดย
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (มคอ.) 

  

ส่วนที ่2  
เหตุผลประกอบถงึคุณสมบัตเิด่นของผู้สมัครในกำรขอทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

ลงชื่อ : ………………………………………………..……… 
                                                                             ต ำแหน่ง : ………………….……….………….……………….. 
                                                                                                       เบอรโ์ทร : .………………….…………………………………… 

                                                                                    E-mail : ………………………………………………………. 
                                                                               ลงวันที่ : …………………………………………….………… 

 
 

 
 

Published Date : 05 / 04 / 202230 March 2019 
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