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เรื่อง

เชิญขวนสมัครขอรับทุบวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพื่ป้เ;ดี!])’
if

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราขูปถัมภ์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสนับสบุนการทำวิทยานิพนธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แผ่น
๒. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ จำนวน ๒ แผ่น
๓. แผ่นป้ายประซาสัมพันธ์เชิญขวนรับทุน จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใต้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิซาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิขาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการ
ยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาซนของสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่
กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ที่มืฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก ทุบละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อเป็นการสนับสบุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอความอนุเคราะห์
เชิญซวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
หรือผู้ท ี่ศ ึก ษาอยู่ในสถาบัน การศึก ษาที่ม ีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่ส ำนัก งานคณะกรรมการข้าราซการ
พลเรือน(ก.พ.)รับรองวิทยฐานะสมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีง บประมาณพ.ศ.๒๕๖๓(เพิ่มเติม) ,
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียด
การขอรับทุนดังกล่าวไวิในเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th อีกซ่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ซน ๕โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๙๘, ๐ ๒๑๔๑ ๗๖๘๑
'^''''''

จึง[เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิง
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(นายเขาวนะ ไตรมาศ)
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ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อาดัยอำนาจตามความในระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสนับสบุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงออกวิธืปฏิบัติสำหรับการขอรับทุนสนับสนุน
การทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. นโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
สนับสนุนงบประมาณในการให้ทุนสนับสบุนการทำวิทยานิพนธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๒. สาขาวิฃาที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประสงค์ให้ทุนสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ผู้ขอรับทุนที่จัดทำ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
(๑) หัว ข้อ วิท ยานิพ นธ์ท ี่เสนอขอรับ ทุน จะต้อ งผ่านการอนุม ัต ิให้เป็น หัว ข้อ ที่ส ามารถ
ดำเนินการจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์ไต้จากสถาบันการศึกษาที่ผู้ฃอรับทุนศึกษาอยู่และมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
คดีรัฐธรรมนูญ งานวิฃาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ต้องเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่ใหัทุนตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
(๓) ผู้ฃอรับทุนต้องยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ตามแบบที่สำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด
(๔) ผู้ฃอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ได้ไม่เกิน ๑ เรื่อง
(๕) ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนไต้ทุกปี แต่ผู้ที่เคยไต้รับทุนมาแล้วต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง
การรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ เป็นการขอรับทุนต่อ
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป
(๖) การยื่นข้อเสนอดามข้อ (๓) ให้เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนด
/ ๔. คุณสมบัติ ...

-๒-

๔. คุณสมบัติของผู้ฃฮรับทุนสนับสนูนการทำวิทยานิพนธ์
ผู้ฃอรับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ โดยผู้ขอรับทุน
จะต้องไม่เป็นผู้ไดัรับทุนสนับสนุนการทำงานศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเดียวกันจาก
แหล่งทุนอื่น และต้องไม่เป็นผู้ถูกหรือเคยถูกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระงับการให้หนใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ ลิฃสิทธิ้
ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นของผู้รับทุนหรือสถาบันการศึกษา แต่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถนำไปใช้หรือ
เผยแพร่หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์อื่นใดไต้ตามสมควร
๕. จำนวนทุนและวงเงินที่สนับสนูน
(๑) ระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,0๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดขอรับทุนหรือไม่มีผู้ใดไต้รับทุนในระดับใดแล้ว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาจพจารณานำเงินทุนในระดับนั้นมาใหัผู้ขอรับทุนในอีกระดับหนึ่งต่อไป
๖. ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนสนับสนูนการทำวิทยานิพนธ์
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๗. เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนสนับสนูนการทำวิทยานิพนธ์
(๑) แบบเสนอการขอรับทุนสนับสนูนการทำวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
(๒) หัวข้อพร้อมทั้งเต้าโครง ขั้นตอน และระยะที่ใช้ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำ
วิทยานิพนธ์ที่ไต้รับอนูนัติจากสถาบันการศึกษาของผู้รับทุน
(๓) หนังสือรับรองการจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาซี่งผู้ขอรับทุนไต้ศึกษาอยู่
หรือจากอาจารย์ที่ปรืกษาวิทยานิพนธ์
(๔) ประวัติการศึกษา การทำงาน และสถานที่ติดต่อ (พอสังเขป) ของผู้ขอรับทุนให้แก’
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามเวลาที่กำหนด
๘. สถานที่จัดส่งเอกสาร
ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สามารถจัดส่งเอกสารไต้ ๒ ซ่องทาง ดังนี้
(๑) การส่งด้วยตนเอง ล่งไต้ที่สารบรรณกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง
ขั้น ๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันและเวลาราชการ
(๒) การล่งทางไปรษณีย์ ล่งตามที่อยู่ต้านล่างนี้
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ(ขอทุนสนับสนูนการทำวิทยานิพนธ์)ศูนย์ราชการเป็สิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อาคารราชบรืดิเรกฤทธิ้ (อาคารเอ) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ (โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราไปรษณีย์เป็นทีส่ ุด)

/ ๙. การสอบถาม ...

-๓-

๙. การสอบถามรายละเสียด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ้ (อาคารเอ) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒ ๑๐ หมายเลข'โทรสัพท์: ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๙๘ และ ๐ ๒๑๔๑ ๗๖๘๑
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

cniL.i__ ________
(นายเขาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เอกส่ารแนบท้ายประกาศขอรับทุน

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ
ซื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

ซื่อ วิท ยานิพ นธ์ภ าษาอังกฤษ ะ

ซื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับทุน

ะ

อายุ

ที่อยู่ปีจจุบัน

โทรศัพ ท์ม ือ ถือ / e-mail

คณะ/มหาวิท ยาลัย ที่ส ังกัด

ระยะเวลาดำเนิน งาน

ะ ให้เผือ่ เวลาสำหรับทารสอบ แท้Iข และตรวจรูปเล่มด้วย

ซื่อ อาจารย์ท ี่ป รึก ษา

ซื่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์ ะ(ถ้ามี)

ปี

แผนการดำเนินงาน (กรุณากรอกรายละเอียดตัง้ แต่เริม่ ต้นทำวิทยานิพนธ์จนสิน้ สุดกระบวนการของทางมหาวิทยาลัย อย่าลืมเผือ่ เวลาสำหรับการสอบ แก้1ฃ และตรวจรูปเล่มด้วย)

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการ
ดำเนินงาน

พ.ศ............................
ปี พ.ศ............................
ม.ค. ก.พ. ม ี. ค. เม.ย. พ.ค. ม ี. ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ. ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ-ค.
ป ี
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พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย

o ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัตจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (proposal)

o สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
o หนังสือรับรองจากสถาบันการสืกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
o ประวัติการสืกษาและการทำงานของผู้ขอรับทุน (พอสังเขป)

จำนวน ๑
จำนวน ๑
จำนวน ๑
จำนวน ๑
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ฉบับ
ฉบับ
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สาขาวิชาที่ให้ทุนสฟ้บสบุนการฟ้าวิทยาปิพนธ์

ที่งน สำนักงาบศาลรัฐธรรมนูญ ประสงค์ใพุ้นสนับสนูนเป็นพเศษแก่ผู้ชอรับทุนทีจัดทำวิทยานิพนธ์
ทีเกี่ยวข้องนับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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กรุกุ,,ฬกำสัฬ ททุท ร ™ ^ ท * า ฟ ัพ 1' ท ศถฬนฺทา,รก«าระดับอุดมดีกษา
ในประเทศ หรือผู้ทีดีกษาอยู่ในสถาบันการดีกษาทนิฐานะเทียบเท่าใบประเทศ
p f ต้องใณ่ป็นผู้ใดัรับทุนสนับสนูนการทำงานดีกษาวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ในห้วข้อเรีองเดียวกัน
จากแหล่งทุนอึ๋น
P i ต้องใม่เป็น,ผู้ถูกหรือเคยถูกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระงับการให้ทุบใด ๆ มาก่อน
ลิฃสิทธผลงานวิทยานิพนธ์เป็นชองผู้รับทุนหรือสถาบันการดีกษา
แต่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถนำใปใข้หรือเผยแพรหรือมีสิทรพประโยชน์ส์นใตใดัตามสมควร

สแกน QR Code เพึ๋อ อานราย่ส ะเอยดประกาศและดาวน์โหลดเอกสารเพัม เติม &J3 ' j S B g a n i
ตดต่อสอบถามรายละเอ๊ยดเพิ่มเตมได้ที กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
โทรศัพท์ 0 2141 7798 หรือ 0 2141 7681 ในวันและเวลาราซการ
http://wyvw.constitutionalcourt.or.th/th/office occ/index.php
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