
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2565 

-------------------------- 
   

       ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.  ข้อมูลทุน  
     สนับสนนุค่าธรรมเนียมการศึกษา  (6 ภาคการศึกษา/ทนุ)   จ านวน  5  ทุน 

 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      2.1 เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 
     2.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (สอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก ่
    PSU-TEP  คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ ไมต่่ ากว่า 50%  หรือ  
   CU-TEP  คะแนนรวม 3 ทักษะ ไม่ต่ ากวา่ 50 คะแนน  หรือ  
   IELTS  ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ 
   TOEFL  Paper Based Score ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน 
     Computer Based Score ไมน่้อยกว่า 150 คะแนน 
     Internet Based Score ไมน่้อยกว่า 55 คะแนน 
     Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 470 คะแนน  
       2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่
ผู้สมัครเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 ผลงาน 

 2.4 นักศึกษาไม่ได้รับทุนซ้ าซ้อนกับทุนอ่ืนที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินเดือนอยู่แล้ว 
และต้องไม่รับทุนนี้ต่อจากทุนอ่ืน 
      2.5 สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษา  
     2.6 เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่จะน าโครงการไปสู่ความส าเร็จตามที่คณะกรรมการจัดสรรทุนเห็นสมควร 
 

 3.  เงื่อนไขการรับทุน  
3.1 ต้องมีความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้  จะ

ถูกระงับการให้ทุนทันที เช่น ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน 3 ภาคการศึกษา  
3.2  สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (PSU-TEP, CU-TEP, 

TOEFL, IELTS) ภายในปีการศึกษาแรกที่รับทุนการศึกษา 
3.3 รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน  
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3.4 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน                            
ก่อนการส าเร็จการศึกษา โดยบทความต้องระบุที่อยู่ของผู้รับทุนครบถ้วน (Division, Faculty of Science, Prince of 
Songkla University, Hat Yai, Songkhla) และต้องมีกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ผลงานนี้ได้รับการ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่........................หรือ ภาษาอังกฤษ
ว่ า “ This work was supported by the Faculty of Science Research Fund, Prince of Songkla University, 
Contract no. …………” 

 

4.  หลักฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร 
     4.1 ใบสมัครขอรับทุนของนักศึกษา     จ านวน  1  ชุด 
     4.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   จ านวน  1  ชุด 
     4.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา      จ านวน  1  ชุด 
     4.4 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ    จ านวน  1  ชุด 
     4.5 โครงการวิจัยแบบย่อ 
     4.6 ผลงานวิจยั 
 

5.  ก าหนดการรับสมัคร 
รอบ 1 1 กุมภาพันธ์ ถึง 

30 เมษายน 2565 
นักศึกษาส่งใบสมัคร โดย e-mail หลักฐานและเอกสารการสมัครมาที่ 
wanvisa.b@psu.ac.th หรือ  
น าสง่ที่งานสนับสนนุการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และด าเนนิการสอบสัมภาษณ์ 
มิถุนายน 2565  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทนุ ท าสัญญาการรับทุน 

รอบ 2* 1 กรกฎาคม ถึง 
15 สิงหาคม 2565 

นักศึกษาส่งใบสมัคร โดย e-mail หลักฐานและเอกสารการสมัครมาที่ 
wanvisa.b@psu.ac.th หรือ  
น าสง่ที่งานสนับสนนุการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ 
กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทนุ และท าสัญญารับทนุ 

* คณะฯ ของดการจัดสรรทุนในรอบ 2 หากได้จัดสรรทุนเต็มจ านวนแล้วในรอบ 1 
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6. การคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทนุ
พิจารณาผู้มสีิทธิ์รับทุนโดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑติศึกษา โดยการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็น

ที่สิ้นสดุ 

    ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website http://www.graduate.sci.psu.ac.th/ หรือ สอบถามข้อมูลที่ 
คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ E-mail: wanvisa.b@psu.ac.th หรือติดต่อโดยตรงที่  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  โทร. 0 7428 8094 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ  วันที่    25 มกราคม 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร) 
รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวตักรรม ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

0014/2565

http://www.graduate.sci.psu.ac.th/%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.graduate.sci.psu.ac.th/%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:wanvisa.b@psu.ac.th


 
ใบสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ประจ าปีการศึกษา 2565  
 

 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร  
ชื่อ (ภาษาไทย) ............................................................................นามสกุล............................................................................... 
สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา..............................................................................     
รหัสนักศึกษา ...............................................................................  

อายุ........................ป ี   เพศ       ชาย         หญิง     สัญชาติ    ........................................................................... 

สถานภาพสมรส                           สมรส       โสด 
บัตรประชาชนเลขที่ .....................................................................หมดอายุ ............................................................................. 
ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................................................   
และ/หรือ บัตรข้าราชการเลขที่....................................................หมดอายุ...............................................................................   
ออกให้โดย   .............................................................................................................................................................................      
อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่........................................ซอย   ..................................................................................   
ถนน....................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ ………………….…….…………….. 
โทรศัพท์ ………………………………..……….………….โทรสาร ……………………………………………………………… 
E-mail  ....................................................  เบอรโ์ทร (มือถือ)   .............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก       ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น            ที่อยู่อื่น ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
ชื่อสถานที่  
อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่........................................ซอย   ......................... .........................................................   
ถนน....................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์…………………….………………………. 
โทรศัพท์ ……………………………………………………………….โทรสาร ………………………………………………………..………………….……… 
 
 
 
 



 
2. สถานภาพด้านการท างาน/การศึกษา และทุนการศึกษา 

    2.1 รายได้ปัจจุบัน ได้จาก    ส่วนตัว/ครอบครัว     งานประจ า     งานชั่วคราว     ท างานอื่น 
          อื่นๆ (โปรดชี้แจง) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 ถ้าท างาน ต าแหน่ง..........................................................................เงินเดือน................................บาท 
     สถานภาพ   1) ข้าราชการ                2) พนักงานส่วนราชการ      3) ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานราชการ            
                      4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ    5) พนักงานเอกชน             6) พนักงาน/อาจารย์สถาบันเอกชน 
                      7) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... .....................             
    ชื่อหน่วยงาน   ....................................................... ..................................................................................................      
    อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
     โทรศัพท์ ........................................................................โทรสาร  .............................................................................   
 
 2.3   สถานะก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
     ลาศึกษาต่อ โดยได้รับเงินเดือน/ค่าใช้จ่ายระหว่างลาศึกษาจากต้นสังกัด (โปรดระบุ)   .........................บาท 
         ชื่อหน่วยงาน ..................................................................................................................................... 

 ลาศึกษาต่อ  โดยไม่ได้รับเงินเดือน ชื่อหน่วยงาน .................................................................................. 
 ลาออกจากที่ท างานเพื่อศึกษาต่อ 
 เพิ่งส าเร็จการศึกษา ป.โท  และศึกษาต่อ ป.เอก ทันที 
 ว่างงาน  และวางแผนจะศึกษาต่อ 
 อื่นๆ  โปรดระบุ ..................................................................................................... .......................................   

 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
3.1 ผลการศึกษาขั้นปริญญาโท (แนบ Transcript หรือ ผลการเรียน)   
   ชื่อปริญญาโทที่ได้รับ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิชา .......................................................................................
   คณะ.........................................................     สถาบันมหาวิทยาลัย................................................................................. 
   เมื่อเดือน ..............................พ.ศ. ..................................GPAX.....................    
3.2 ทุน หรือ รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 
3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างศึกษาปริญญาโท หลังจากส าเร็จการศึกษา  
(ถ้ามี)   …................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... ........................ 
................................................................................................................................................................................................. 

3.4 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    พอใช้       ดี        ดีมาก 

         การสอบ PSU TEP      ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………... 

         การสอบ CU-TEP        ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………...  

         การสอบ TOEFL         ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ………….………………………………….…….. 

         การสอบ IELTS           ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน       เมื่อ ………….………………………………….…….. 
         การสอบอื่นๆ และผล ........................................................................................................... ...................................... 
3.5 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ 

         ภาษา………………………….………………….     ระดับ     พอใช้       ดี        ดีมาก 
3.6 ประสบการณ์ในต่างประเทศ (ประเทศ / ระยะเวลา / วัตถุประสงค์ที่ไป) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... ....... 
3.7 การร่วมกิจกรรมนักศึกษา        ไม่มี        มี   (แนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี )  
3.8 หัวข้อวิจัยที่สนใจ   (โปรดระบุ)   ( แนบเอกสารเพิ่มเติม ) 
................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... ......................... 
................................................................................................................................................................................................ 
3.9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก................................................................................................................................... 
  

 ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขของผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2565 
แล้วว่า  จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ฐานข้อมูล ISI Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน                                    
ก่อนส า เร็จการศึกษา  ตามเงื่ อนไขของการสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา เอก                              
ประจ าปีการศึกษา 2565 แล้ว 

 
ลงชื่อ.....................................................................................ผูข้อรับทุน 

           (……………………………………………………………) 
                                                         วันที่ ……………/…………………/………………..  
 



 
ส่วนที่ 3    หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
ชื่อ- สกุล ..............................................................................ต าแหน่งวิชาการ.......................................................................... 
สังกัดสาขา................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์................................................................... E-mail………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลทุนวิจัยของอาจารย์  
   ไม่มี  
   มีทุนวิจัยที่ได้รับ  คือ   

ชื่อทุน แหล่งทุน ปีที่ได้รับ 
   
   
   

 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาผู้รับทุนแล้ว  
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) ...................................................................... มีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้พิจารณาคัดเลื อกให้
นักศึกษามาสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2565                   
โดยทราบเงื่อนไขการรับทุนแล้ว คือ หากนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
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