
ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง     ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา PSU-TUYF Charitable Trust Fund ระดับปริญญาโท 

ประจําปีการศึกษา 2564 
-------------------------- 

กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสําคัญ 
ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก กองทุนวิจัย PSU-TUYF 
Charitable Trust Fund โดยมีหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลทุนระดับปริญญาโท

จํานวนทุน 
การสนับสนุน 

มูลค่า/ทุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2 ปี 

ค่าใช้จ่าย 
รายเดือน 24 เดือน 

3  ทุน   280,000.- 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทนุ  :
       นักศึกษา:  
         - เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรปรญิญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีเ่รียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ หรือสถิติเป็นหลัก มีวทิยานิพนธท์ี่ใชค้ณิตศาสตร์เชิงลึก มีการสร้างองค์ความรูใ้หมท่างคณิตศาสตร์หรอืนํา
คณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ในภาครัฐหรอืเอกชน 
       อาจารยท์ี่ปรึกษา 
         - เป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ หรือ สถิติศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และได้รับการแต่งตัง้เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตวิทยาลัยตามคุณสมบัติของการเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ ์

3. เงือ่นไขการรับทุน
         - บทความหรืองานวิจัยต้องมีกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขท่ี..............” 
หรือ ภาษาอังกฤษว่า “This work was supported by the PSU-TUYF Charitable Trust Fund, 
Prince of Songkla University, Contract no. ……............”  
         - นักศึกษาผู้รับทุน ต้องรายงานผลการศึกษา ร่วมกิจกรรมของ PSU-TUYF Charitable Trust Fund และ
รายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยให้ผู้ให้ทุนทราบทุก 6 เดือน   
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4. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือน

ภาคการศึกษา เงื่อนไขการเบกิจ่ายเดือน 
1/2564 ผู้รับทุนได้ทําสัญญารับทุนกับผู้ให้ทุนแล้ว  
2/2564 ผู้รับทุนจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว และ 

มีความก้าวหน้าของผลงานอย่างน้อย 40 – 50% 
1/2565 มีความก้าวหน้าของผลงานอย่างน้อย 60 – 70% 
2/2565 ผู้รับทุนสามารถกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ได้ และอย่างน้อยผลงานจะต้อง

ได้รับการ Submit จากสํานักพิมพ์แล้ว 

 - เงินเดือนทุกงวดจะจ่ายเม่ือผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมแบบฟอร์มการขอเบิกเงินเดือน 
 - จะชะลอการเบิกจ่ายเงินเดือนทุกครั้งที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือนได้ และมีผล
การเรียนไม่เป็นไปตามแผน 

5. หลกัฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร
5.1 ใบสมัครขอรับทุนของนักศึกษา  จํานวน 1 ชุด 

 5.2 หนังสือรับรองจากอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก  จํานวน 1 ชุด 
 5.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  จํานวน 1 ชุด 

6. กําหนดการรับสมัคร
1 - 20 พฤศจิกายน 2564 รับสมัคร  
25 - 30 พฤศจกิายน 2564 ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้รับทนุ 

ทําสัญญาการรบัทุน

7. การคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุน
พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนโดยคณะกรรมการ PSU-TUYF Charitable Trust Fund โดยการตัดสินของคณะกรรมการ

ถือเป็นที่ส้ินสุด 

8. การรับสมัครทุน
ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th/ และส่งใบสมัครได้ที่

คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ E-mail: wanvisa.b@psu.ac.th หรือ ที่งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(อนุโลมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 

             ประกาศ ณ   วันที่  29 ตุลาคม 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชนา ประเทพ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

0203/2564



 
ใบสมัครทุนPSU-TUYF Charitable Trust Fund 

 
 
ประเภททุนที่สมัคร   ปริญญาโท 
 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 
ชื่อ (ภาษาไทย) ............................................................................นามสกุล............................................................................... 
สมคัรเข้าเรียน/กําลังศกึษาในหลกัสตูร............................................สาขาวชิา......................................................................... 
รหัสนักศึกษา ............................................................................... 
อายุ........................ป ี   เพศ     ชาย       หญิง   สญัชาติ    ........................................................................... 
สถานภาพสมรส สมรส       โสด 
บัตรประชาชนเลขที่ .....................................................................หมดอายุ............................................................................. 
ออกให้ ณ ทีว่่าการเขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด................................................................................. 
และ/หรือ บัตรข้าราชการเลขที่....................................................หมดอายุ............................................................................... 
ออกให้โดย   ............................................................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที.่...................................หมู่........................................ซอย   .................................................................................. 
ถนน....................................................................แขวง/ตําบล................................................................................................... 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ ………………….…….…………….. 
โทรศัพท ์………………………………..……….………….โทรสาร ……………………………………………………………… 
E-mail  ....................................................  เบอร์โทร (มือถือ)   .............................................................................................. 
 
ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อท่านได้สะดวก     ทีบ่้านตามที่อยู่ข้างต้น          ที่อยู่อ่ืน ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
ชื่อสถานที ่  
อยู่บ้านเลขที.่...................................หมู่........................................ซอย   .................................................................................. 
ถนน....................................................................แขวง/ตําบล................................................................................................... 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์…………………….………………………. 
โทรศัพท ์……………………………………………………………….โทรสาร ………………………………………………………..………………….……… 
 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
2.1 ผลการศึกษาข้ันปรญิญาตรี (แนบ Transcript หรือผลการเรียน ) 
 ชื่อปรญิญาตรทีี่ได้รบั....................................................... สาขา ..................................................................................
 คณะ.........................................................สถาบันมหาวทิยาลยั................................................................................. 
 เมื่อเดือน ..............................พ.ศ. ..................................GPAX..................... ได้เกียรตินยิมอันดับ ...................... 
2.2ผลการศึกษาปัจจุบนั   (แนบ Transcript หรือผลการเรียน ) 
GPAX................    

รูปถ่าย 1 

ปีการศึกษา2564 



2.3 ทุน หรือ รางวลัที่เคยได้รบัระหว่างศึกษาระดับปรญิญาตรี / กําลังศึกษาปรญิญาโท 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
2.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
(ถ้ามี)   …................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
2.5 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  พอใช้     ดี      ดีมาก 
การสอบ PSU TEP      ไมเ่คยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………... 
         การสอบ CU-TEP   ไมเ่คยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………... 
การสอบ TOEFL    ไมเ่คยสอบ   เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ………….………………………………….…….. 
การสอบอ่ืนๆ และผล ................................................................................................................................................. 
2.6 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
ภาษา………………………….………………….     ระดับ    พอใช้      ดี      ดีมาก 
2.7 ประสบการณ์ในต่างประเทศ (ประเทศ / ระยะเวลา / วตัถุประสงคท์ี่ไป) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
2.8หวัข้อวิจัยทีส่นใจหรือกําลังศึกษา(โปรดระบุ) (แนบเอกสารเพิม่เติม) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
2.9อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานพินธห์ลัก................................................................................................................................... 
  

 ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขของผู้รับทุนนี้ และหากได้รับทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะปฺฏิบัติตาม
เง่ือนไขของทุนได้อย่างแน่นอน 
      

 
ลงชื่อ.....................................................................................ผูข้อรบัทุน 

          (…………………………………………………………) 
                                            วนัที่ ……………/…………………/………………..  
  



 
ส่วนที่ 3    ความเห็นและข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
ชื่อ- สกุล ..............................................................................ตําแหน่งวชิาการ.......................................................................... 
สังกัดภาควชิา............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................................................................... E-mail………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคณุสมบติัของนักศึกษาผู้รบัทนุแล้ว 
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) ...................................................................... มีคุณสมบัติครบถ้วน  หากนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้
ได้รับทุนข้าพเจ้ารับรองว่านักศึกษาจะปฏิบัติตามเง่ือนไขทุนได้อย่างแน่นอน 
 
ทั้งนี้ขอให้ข้อมูล การพิจารณาการรับนักศึกษาให้ได้รับทุนรายนี้  ดังนี ้
 
เหตุผลทางวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผลด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ หัวข้อวิจัยที่คาดว่าจะให้นักศึกษาได้ทําวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                           ลงชื่อ .................................................................................... 

(...................................................................................) 
อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธห์ลกั 

วันที่ ....................................................................... 


