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โครงการสร้ างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
Young Scientist and Technologist Programme (YSTP)
เยาวชนผูม้ ีความสามารถพิเศษทางด้านการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นทรัพยากรบุคคล
ที่สาคัญของชาติ ประสบการณ์ จากนานาชาติบ่งชี้ ให้เห็ นชัดถึ งการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนผูม้ ี ค วามสามารถพิ เศษให้ส ามารถพัฒ นาขี ดความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้เด็ก และเยาวชนเหล่านี้ ได้รับการดู แลและบ่มเพาะให้เป็ นนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่มี
ความมุ่งมัน่ ในการผลิตผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้ง ในระดับ อุ ดมศึ ก ษา ที่ จะเพิ่ ม จานวนขึ้ นมากในอนาคต และเพื่ อเป็ นการเชื่ อมโยง กับ
กิ จ กรรมส่ งเสริ มบั ณ ฑิ ต และนั ก วิ จ ัย ในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา (TGIST) ทางสวทช. จึ ง ร่ ว มมื อ กั บ
สถาบัน การศึ ก ษาชั้น น าของประเทศ ริ เริ่ ม “โครงการน าร่ อ งเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีจากผูม้ ีความสามารถพิเศษ” ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อมุ่งมัน่ พัฒนา ส่ งเสริ ม และสร้ างโอกาส
ทางการศึกษาที่เหมาะสมแก่เยาวชนที่มีศกั ยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และในภายหลังได้
เปลี่ยนชื่อโครงการเป็ น “โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน” ในปี พ.ศ. 2550
โครงการสร้างปั ญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน นี้ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีผลการ
เรี ยนดี และมีความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนระดับสู ง และต้องการเป็ นนักวิจยั หรื อนักเทคโนโลยีอาชีพ ได้รับการ
สนับ สนุ นให้ได้ท าวิจยั อย่างจริ งจังโดยร่ วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจยั สวทช. ซึ่ งได้กาหนด
เป้ าหมายและขอบเขตงานวิจยั และพัฒนาอันมีทิศทางที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อันจะ
เป็ นการสร้ างกาลังคนที่ มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ของภาคการผลิ ตและบริ ก าร เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ เพิ่มเติม ได้แลกเปลี่ ยนทัศนคติ การเป็ นนักวิจยั อาชี พ ในบรรยากาศการวิจยั
อย่างเข้ม ข้นและต่ อยอดสู่ ธุ รกิ จฐานการวิจยั จากบริ ษ ทั ชั้นนาหลากหลายสาขาที่ ม าท าวิจยั ในอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ปั จจัยเหล่านี้ จะช่วยหล่อหลอมให้นกั ศึกษาได้กา้ วสู่ การเป็ นนักวิจยั อาชี พ และ
พัฒ นากระบวนการคิ ด วิจยั เพื่ อ เป็ นก าลังส าคัญ ในการสร้ างสรรค์องค์ค วามรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสังคมวิจยั ในประเทศไทย เพื่อเป็ นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยให้มนั่ คงสื บไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถ
ศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อเพิ่มจานวนนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลก
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3. เพื่ อสนับ สนุ นให้ผูม้ ี ค วามสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถศึ ก ษาวิจยั
ปฏิบตั ิงานภายในประเทศได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพและเต็มความสามารถ
4. เพื่ อร่ วมมื อกับ สถาบัน การศึ ก ษาระดับ แนวหน้าของประเทศในการส่ งเสริ ม ศัก ยภาพของผูม้ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบทุนสนับสนุนการวิจยั ปริญญานิพนธ์
ปฏิ บ ัติ ง านวิจ ัย ภายใต้ก ารดู แ ลของอาจารย์ม หาวิท ยาลัย และนัก วิจ ัย ของ สวทช. ภายใต้
บรรยากาศการวิจยั เข้มข้น อุปกรณ์และเครื่ องมือทันสมัย
สิ ทธิประโยชน์ ของผู้รับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการสามารถทางานวิจยั ปริ ญญานิ พนธ์ (Senior Project)โดยใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบตั ิการของสวทช. ภายใต้การดู แลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจยั ของศูนย์
แห่งชาติที่ร่วมโครงการวิจยั
2. เงินทุนสนับสนุนการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์ (รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อ การสนับสนุนเงินทุนการวิจยั
ปริ ญญานิพนธ์)
3. นักศึกษาที่ได้รับทุ นสนับ สนุ นการวิจยั ปริ ญญานิ พ นธ์ จะได้รับการพิจารณาเพื่ อรั บทุ นสนับสนุ น
การศึกษาภายในประเทศระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกจากโครงการTGIST
4. ได้รับประกาศนียบัตรจาก สวทช.

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั ปริญญานิพนธ์
คุณสมบัติผ้ สู มัครรับทุน
- เป็ นนัก ศึ ก ษาในชั้น ปี สุ ด ท้า ย ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ท างด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทุ ก
สาขาวิชาที่มีผลการเรี ยนดี (เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00) จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศและ
มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นนักวิจยั ในอนาคต
- เป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ชั้น ปี อื่ น ๆ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ท างด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีทุ ก
สาขาวิชาที่มีผลการเรี ยนดี (เกรดเฉลี่ ยสะสมมากกว่า 3.25) และมีความมุ่งมัน่ ในการทาวิจยั กับ
นักวิจยั ของ สวทช. มีความรับผิดชอบในการจัดสรรเวลาระหว่างการเรี ยนและการทาวิจยั ได้เป็ น
อย่างดี
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สามารถปฏิ บ ัติ ง านวิ จ ัย ที่ ส ถาบัน การศึ ก ษา และ/หรื อ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย
ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรื อห้องปฏิ บตั ิ การเครื อข่ายของสวทช.
นอกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ขั้นตอนการสมัคร
1. นักศึกษาที่ตอ้ งการขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มส่ งข้อเสนอโครงการได้ที่
http://www.nstda.or.th/ystp
2. ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักวิจยั ของ สวทช. ที่ร่วมโครงการ
3. นักวิจยั ส่ งใบสมัครของนักศึกษาพร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ทางอีเมล์ที่ piyawat@nstda.or.th
-

ช่ วงระยะเวลาการสมัคร
- เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี
- ประกาศผลประมาณปลายเดือนมิถุนายน ทาง http:// www.nstda.or.th/ystp
โครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณา ผลการตัดสิ นถือเป็ นทีส่ ุ ด
จานวนทุน ปี ละประมาณ 30 ทุน
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การทาสัญญารับทุน
นักศึกษาที่ สวทช. ได้ประกาศรายชื่อให้เป็ นผูร้ ั บทุนแล้ว ต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการ
ท าสั ญ ญาและท าความเข้าใจขั้น ตอนต่ างๆ ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ทุ น อย่า งเคร่ ง ครั ด โดยเตรี ย มเอกสาร
ประกอบการทาสัญญาให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งจัดสรรบุคคลผูค้ ้ าประกันตามที่แจ้งไว้ดงั ต่อไปนี้
ก. เอกสารของผู้รับทุน
1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน 3 ชุด
2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา/นิสิต ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน 3 ชุด
3 สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับทุน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน 3 ชุด
4 สาเนาหน้าบัญชีเงินทุนแบบพิเศษ ที่ธนาคารกรุ งเทพ สาขาอาคารนวัตกรรม 2 จานวน 1 ฉบับ
ข. เอกสารของผู้คา้ ประกัน
1 สาเนาบัตรประชาชน ของผู้คา้ ประกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน 3 ชุด
2 สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้คา้ ประกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน 3 ชุด
3 กรณีผ้ คู า้ ประกันมีค่ ูสมรส (หมายถึงจดทะเบียนตามกฎหมาย ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือว่า
โสด ให้ส่งเฉพาะผูค้ ้ าประกันเท่านั้น) ให้สาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อคู่
สมรสของผูค้ ้ าประกันพร้อมรับรองสาเนาถูก ต้องอย่างละ 3 ชุด พร้อมกรอกข้อความยินยอมใน
สัญญาค้ าประกันด้วย
ค. คุณสมบัติผ้ คู า้ ประกัน
1. บิดา มารดา ผูป้ กครอง ญาติ หรื อ
2. บุคคลใดๆ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้บุคคลที่เป็ นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
(หรื อเทียบเท่า) หรื อ
3. เป็ นผูท้ างานในหน่วยงานเอกชน หรื ออาชีพอิสระที่มีความมัน่ คง
ง. บุคคลทีล่ งนามในสั ญญารับทุน ประกอบด้ วย
ผู้ให้ ทุน คือ ผูอ้ านวยการ สวทช.
อธิการบดี คือ อธิ การบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
ผู้รับทุน คือ นักศึกษาที่ได้รับทุน
อาจารย์ทปี่ รึกษา คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์
นักวิจัย สวทช. คือ นักวิจยั สวทช. ที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมในโครงการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์
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จ. นักศึกษาต้ องปฏิบัติดังนี้
1. อ่านสัญญาต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถี่ถว้ น และกรอกข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน
ทั้ง 3 ชุด
2. จัดหาบุ คคลค้ าประกันและกรอกข้อความต่างๆ ในสัญญาค้ าประกันทั้ง 3 ฉบับให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ที่หน้าแรกด้านมุมบนขวาของสัญญาค้ าประกันทั้ง 3 ฉบับ (ไม่ใช่แสตมป์ ที่ใช้ส่งจดหมาย) และส่ ง
เอกสารต่างๆ ตามข้อ จ. คืนแก่โครงการไม่เกินวันที่ 15 สิ งหาคม 2559
3. เตรี ยมเอกสารต่างๆ ตามข้อ ก. และ ข.
4. จ่ายเงินค่าอาการแสตมป์ จานวน 30 บาท

ตัวอย่างอากรแสตมป์

หมายเหตุ
1 เอกสารสั ญญารับทุนและสั ญญาคา้ ประกันทุกฉบับไม่ สามารถขูด ลบ ขีด ฆ่ า หรื อกระทาการใดเพื่อ
เปลีย่ นแปลงเนื้อหาได้ หากนักศึกษากรอกข้ อมูลผิด นักศึกษาต้ องเปลีย่ นเอกสารใหม่ เท่ านั้น
2 อาการแสตมป์ ไม่ ใช่ ดวงตราไปรษณียากร ไม่ สามารถใช้ แทนกันได้ โครงการได้ จัดเตรียมให้ นักศึกษา
แล้ว โดยนักศึกษาจ่ ายค่ าอาการแสตมป์ คนละ 30 บาท
ฉ. การส่ งเอกสารกลับคืนโครงการ
1 ส่ งเอกสารทุกชิ้นคืนโครงการในกิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 3 สิ งหาคม 2560 เพื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป
หมายเหตุ เอกสารทีค่ รบถ้ วน และถูกต้ องเท่ านั้น จึงจะสามารถดาเนินการทาสั ญญาต่ อไปได้
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การสนับสนุนเงินทุนการวิจยั ปริญญานิพนธ์
นักศึกษาจะได้การสนับสนุนทุนต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากโครงการในระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย
1. ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวเดื อนละ 5,000 บาท กรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้รับ เงิ นทุ นจากหน่ วยงานอื่ น และ
ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนอยูแ่ ล้ว โครงการจะสนับสนุ นเพิ่มเติมตามจานวนเดือนที่ได้รับอนุ มตั ิ รวมกันไม่
เกิ นเดื อนละ 5,000 บาท แต่ละคนจะได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายรายเดื อนไม่เท่ากัน โดยโครงการจะ
พิจารณาเป็ นรายบุคคล ตามตารางการปฏิบตั ิงานวิจยั และเฉพาะช่วงที่นกั ศึกษาทา Lab เท่านั้น
2. ค่ า เล่ า เรี ย น ไม่ เกิ น 25,000 บาท กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ ทุ น อื่ น ๆ อยู่ แ ล้ ว จะไม่ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุ นในหมวดนี้ และหากบิดา มารดา ของนักศึกษาได้รับสิ ทธิ เบิกค่าเล่าเรี ยนบุตร โปรดนาใบเสร็ จ
ค่าเล่าเรี ยนไปเบิกกับทางต้นสังกัดของบิดา มารดาก่อน
3. ค่าใช้ในการวิจยั จ่ายตามจริ งไม่เกิ น 50,000 บาท (ตามที่ นกั ศึกษาแต่ละคนได้รับอนุ มตั ิจริ ง)
ในจานวนนี้ประกอบด้วย ได้แก่ สารเคมี เครื่ องแก้ว วัสดุการเกษตร ของใช้สิ้นเปลือง ฯลฯ
กรณี ที่ เป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น กล้ อ ง เวบแคม pipette โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
เป็ นต้ น รวมทั้ง อุปกรณ์ เสริ ม สมรรถนะคอมพิวเตอร์ ต่ างๆ ให้ นักวิจัย สวทช. ดาเนิ นการจัดทาบั นทึก
ข้ อความขออนุ มัติจากโครงการฯ พร้ อมขึน้ ทะเบียนเป็ นครุ ภัณฑ์ เป็ นของห้ องปฏิบัติการนั้นๆ และแนบ
เอกสารการขึ้น ทะเบี ยนครุ ภั ณ ฑ์ ม าพร้ อ มกับ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ทั้ งนี้ จ ะต้ อ งเป็ นรายการที่ ไ ด้ ป รากฏใน
ข้ อ เสนอโครงการเมื่ อยื่ นใบสมั ค รขอรั บทุ นเท่ านั้ น โดยนั กศึ กษาจะต้ องส่ งใบเสร็ จรั บเงินค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ
เหล่านี้ พร้ อมเอกสารสรุ ปค่ าใช้ จ่ายตามจริง (ดาวน์ โหลดจากเวบไซต์ โครงการ) ในวันนาเสนอผลงานปลายภาค
การศึกษา (ประมาณเดือนพฤษภาคม)
หมายเหตุ กรณี ที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่มีใบเสร็ จรับเงิน ให้นกั ศึกษาใช้ใบสาคัญรับเงินของ สวทช.
(โดยสามารถดาวน์ โหลดได้ท างเวบไซต์ของโครงการ) โดยระบุ รายละเอี ยดให้ครบถ้วน พร้ อมทั้งลง
ลายมือชื่อผูร้ ับเงินของผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การและแนบสาเนาบัตรประชาชน และนักศึกษาเป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อในช่องผูจ้ ่ายเงิน และระบุวนั ที่ในใบสาคัญรับเงินด้วยทุกครั้ง
การจ่ ายเงินทุน
โครงการจะโอนเงินทุนทุกหมวดเข้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 2
เท่ านั้น (ตั้งอยูท่ ี่อาคาร INC 2) โดยเป็ นบัญชีพิเศษ ชื่อบัญชีเป็ นชื่อของนักศึกษา แต่จะต้องมีลายเซ็นของ
นักวิจยั กากับด้วยทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินทุนออกจากบัญชี เซ็นชื่ อกากับในการเบิกจ่ายด้วย (ขอให้
นักศึกษาไปเปิ ดบัญชี ณ สาขาดังกล่าว โดยเชิญนักวิจยั ไปด้วย) และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาการรับทุนขอให้
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นักศึกษาไปปิ ดบัญชี และโอนเงินคืนให้ สวทช. (รายละเอียดการโอนเงินคืน สวทช. จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง)

วิธีการจ่ ายเงินทุน
แบ่งเป็ น 2 วิธี
1. การโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าวัสดุวจิ ยั (รวมทั้งค่าเดินทางมาทา
วิจยั ที่ สวทช. และการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โครงการจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเมื่อทาสัญญา
รับทุนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
2. การเบิกจ่ายด้วยใบเสร็ จรับเงิน ได้แก่ ค่าเล่าเรี ยน โดยส่ งใบเสร็ จรับเงินค่าลงทะเบียนที่
สถาบันการศึกษาออกให้ พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยแล้ว ส่ งมาที่ (หรื อถือมาส่ งที่ฝ่ายพัฒนาบัณฑิต
และนักวิจยั ก็ได้)
คุณวิภาดา ชาวนาวิก
ฝ่ ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจยั สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1428
หมายเหตุ
1. ใบเสร็ จรับเงินทุกประเภท ยกเว้นค่ าเล่าเรียนให้ลงชื่ อและทีอ่ ยู่ สวทช. อย่ างถูกต้ องตามที่ระบุ
ด้ านล่างนี้ พร้ อมทั้งระบุวนั ที่ด้วย โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้เป็ น
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร 0994000165668 สาขา 00019
2. ใบเสร็ จรับเงินต้องลงวันทีด่ ้ วยทุกครั้ ง
3. กรุ ณาตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินให้ถูกต้องก่อนส่ งโครงการฯ
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4. เงินทุนส่ วนที่เหลือและ/หรื อไม่สามารถชี้แจงการใช้จ่ายได้ หรื อไม่มีเอกสารการซื้ อหรื อการ
รับบริ การจะต้องส่ งคืนให้แก่โครงการทั้งหมด ภายใน 30 วันภายหลังการนาเสนอผลงานฉบับ
สมบูรณ์
5. การตัดสิ นของโครงการถือเป็ นที่สิ้นสุ ดซึ่ งนักศึกษาผูร้ ับทุนจะต้องปฏิบตั ิตาม

การรายงานความก้าวหน้ าและการนาเสนอผลงานวิจยั
นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์ “ทุกคน” ต้อง เข้าร่ วมกิจกรรมต่อไปนี้
1. นาเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจยั แบบปากเปล่าระหว่างปี การศึกษา (ประมาณเดือนธันวาคม)
2. นาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์แบบปากเปล่าสิ้ นปี การศึกษา (ประมาณเดือนพฤษภาคม)
โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องส่ ง
ก. รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจยั ปริ ญญานิพนธ์
- เดือนมกราคม 2561 ส่ งเป็ นไฟล์นาเสนอพร้อมบทคัดย่อ เช่น Powerpoint หรื อ PDF
ทางอีเมล์ (กาหนดการจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ภายหลัง)
- เดือนพฤษภาคม 2561 ส่ งไฟล์รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมลายมือชื่ออาจารย์
และนักวิจยั บันทึกลงในแผ่นซี ดีรอม
ข. บทคัดย่อตามรู ปแบบที่กาหนด นักศึกษาส่ งตอนลงทะเบียนนาเสนอผลงานออนไลน์
ทั้งสองครั้ง
ค. รายงานการใช้จ่ายเงินทุนและใบเสร็ จรับเงินต่างๆ นักศึกษารวบรวมใส่ ซองและส่ งใน
วันนาเสนอผลงานปลายปี การศึกษา

รายละเอียดการนาเสนอจะแจ้ งรายละเอียดต่ างๆ ให้ ทราบทางอีเมล์ อกี ครั้ง
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การติดต่ อสื่ อสารระหว่างโครงการและนักศึกษาผู้รับทุน
1 อีเมล์ โครงการจะใช้การสื่ อสารทางอี เมล์เป็ นช่ องทางหลักในการติ ดต่อสื่ อสารกับนักศึกษา
โดยจะส่ งข้อมู ล ข่าวสารต่างๆที่ เกี่ ยวข้องและเป็ นประโยชน์ให้นักศึกษาได้รับทราบ นักศึกษาจะต้อง
ตรวจสอบของอี เมล์ อ ยู่ เสมอ อย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 3 ครั้ ง และหากไม่ ไ ด้ รั บ อี เมล์ จ ากโครงการ
(โดยตรวจสอบจากเพื่อนหรื อไม่ได้รับอีเมล์ใดๆจากโครงการเกิน 2 สัปดาห์) หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์
จะต้องแจ้งให้โครงการทราบโดยโทรศัพท์ โครงการถือเป็ นความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ตอ้ งรับทราบ
ข่าวสารต่างๆ จากโครงการโดยสม่าเสมอ และหากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์โปรดแจ้งให้โครงการทราบ
โดยทันที
อนึ่ง เนื่องจากนักศึกษาจานวนมาก จึงขอความร่ วมมือนักศึกษาโปรดแจ้ งชื่ อและนามสกุลในอีเมล์
ที่ส่งถึงโครงการด้ วยทุกครั้ ง เพื่อความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลของนักศึกษาเอง หากจดหมายฉบับใด
ไม่แจ้งชื่ อ นามสกุล โครงการขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ รับ ทราบอีเมล์ ฉ บั บ นั้ น นัก ศึ ก ษาสามารถติ ดต่ อ
โครงการ YSTP ได้ทางอีเมล์ piyawat@nstda.or.th หรื อ supattra@nstda.or.th หรื อ vipada@nstda.or.th
2 โทรศัพท์ นักศึ กษาสามารถติ ดต่อโครงการได้ที่หมายเลข 02 564 7000 ต่อ 1439 (ปิ ยะวัฒน์)
หรื อ ต่ อ 1425 (สุ พ ตั รา) และติ ดต่ อเกี่ ย วกับ การเบิ ก จ่ ายเงิ น ทุ น ต่ อ 1428 (วิภาดา) ได้ทุ ก วัน และเวลา
ราชการ และโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลของนักศึกษาด้วยทุกครั้ง
3 เวบไซต์ข องโครงการ นักศึ ก ษาสามารถดาวน์ โหลดเอกสารต่ างๆ รวมทั้งคู่ มือ รวมทั้งการ
ล งท ะเบี ยน เข้ า ร่ วม กิ จก รรม ต่ า งๆ ของโครงก าร แล ะข่ าวส ารป ระช าสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ ท าง
www.nstda.or.th/ystp
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สถานที่ตดิ ต่อ
บ้ านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อาคาร 2 ห้ อง 105
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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การเดินทางมา สวทช.
รถเมล์ :
• ปอ.29 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - หัวลาโพง, มธ.ศูนย์รังสิ ต - อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ ]
• ปอ.39 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - สนามหลวง ]
• ปอ.510 [ มธ.ศูนย์รังสิ ต - อนุาสาวรี ยช์ ยั สมภูมิ ]
รถตู้ :
• รถตูส้ าย ต. 85 มธ. อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ - ศูนย์รังสิ ต
ทุกวัน 05.30-20.30 น. เที่ยวสุดท้าย 21.30 น
จอดรับส่งบริ เวณใกล้วงเวียนศูนย์ญี่ปุ่น
ตรงข้ามตึกสานักงานอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์
• รถตูบ้ ริ การ ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิ ต
จันทร์ - เสาร์ เวลา 06.30 - 18.00 น
จอดรับส่งบริ เวณลานจอดรถอาคารโดมบริ หาร
• รถตูส้ าย ต.118 (BTS สถานีหมอชิต ที่จอดรถฝั่งตรงข้ามกับสวนจตุจกั ร - มธ. ศูนย์รังสิ ต)
06.30 - 20.45 น. เที่ยวสุดท้าย 20.45 น.
จอดรถรับส่งในสวทช.
เครื่ องบิน :
• สนามบินสุวรรณภูมิ ต่อรถมเล์สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-รังสิ ต(ทางด่วน) แล้วต่อรถเมล์ ปอ.29, ปอ.
510 จากฟิ วเจอร์ ปาร์ค รังสิ ต ไป มธ.ศูนย์รังสิ ต
• สนามบินดอนเมือง ต่อรถเมล์ ปอ.29, ปอ.510 หรื อนัง่ แท็กซี่จาก สนามบิน ไป มธ.ศูนย์รังสิ ต
รถยนต์ ส่วนตัว :
• เดินทางจาก ทางด่วนเชียงราก ให้เข้าประตูเชียงราก 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต
• เดินทางจาก ถ.พหลโยธิน ให้เข้าประตู พหล 1 (AIT) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต
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