
 

 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตร-ีโท คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาปริญญาตรี -โท คณะวิทยาศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัย                   
คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เลือกเข้าศึกษาต่อ   
ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ และสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนการศึกษา ดังนี้ 
ในประกาศนี้ค าว่า “ทุน” หมายถึง ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “ผู้สมัครขอรับทุน” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 และแจ้งความจ านง เข้าร่วมโครงการปริญญาตรี-โท  คณะวิทยาศาสตร์ 
  “ผู้รับทุน” หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้                    
ได้รับทุนสนับสนุน การศึกษาปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “คณะ” หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “สาขา” หมายถึง สาขาวิชาระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ 
 

1. ข้อมูลทุน : จ านวน  10  ทุน  โดยผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุน 
 1.1 ค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับปริญญาตรี ในภาคฤดูร้อน เดือนละ 7,000.-บาท จ านวน 2 เดือน   
 1.2 ค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับปริญญาโท (จนส าเร็จการศึกษาแต่ไม่เกิน 18 เดือน) เดือนละ 7,000.-บาท โดยเมื่อ
นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย )                     
คณะฯ จะเพิ่มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นเดือนละ 8,000.- บาท ในเดือนถัดไป 

1.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาโท 3 ภาคการศึกษา (1.5 ปี) โดยนักศึกษาต้องส ารองจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนเทอมแรก และคณะฯ จะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อนักศึกษาสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน 
 

2. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน 
 2.1 เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 

2.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 
2 โดยเลือก ลงเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงเรียนควรเป็น
รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาวางแผนจะศึกษาต่อในปีการศึกษา 
2566 

2.3 ขณะศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรีนักศึกษาต้องด าเนินการขอแต่งตั้งอาจารย์               
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ และเร่ิมท าวิจัยโดยมีความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 10 % และท าวิจัยต่อเนื่องใน
ภาคฤดูร้อน ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

2.4 มีอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามให้ความเห็นในใบสมัครแจ้งความจ านงเข้าร่วม
โครงการฯ  
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3.  คุณสมบัติของนักศึกษาที่ผา่นเกณฑ์การให้ทุน 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 4 ปี ในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 3.3 ด าเนินการตามคุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการปริญญาตรี-โท ครบถ้วนทุกข้อ 
 3.4 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้สมัครเป็นผู้ร่วมเรียนต้องได้ระดับคะแนน B+ ขึ้นไป    
 3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 

4.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะรบันักศึกษาทุน 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า                   
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องมีนักศึกษาที่ได้รับทุน RA และ ทุนปริญญาตรี-โท นับรวมนักศึกษา
รับทุนคนใหม่ ณ วันท าสัญญารับทุน ได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถรับทุนแต่ละประเภทได้ไม่เกิน 2 คน 
 

5.  เงื่อนไขการรับทุน 
5.1 มีผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562) 
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน ก่อนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องเป็นชื่อแรก (First author) และ
บทความต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “.......(ชื่อผู้รับทุน).......ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา           
จากกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนตรี – โท สัญญาเลขที่ . ...... ...... ...... .. .... ..” หรือ ภาษาอังกฤษว่า  
“……Grantee…… was supported by Graduate Fellowship (Bachelor – Master), Faculty of Science Research 
Fund, Prince of Songkla University, Contract no. ……...........” 

5.2 นักศึกษาผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนอื่น ๆ ที่มีรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
5.3 คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรทุนของคณะฯ หรือ คณะฯ ต้องสมทบ เพื่อการศึกษาในระดับเดียวกัน                            

เมื่อทุนการศึกษานี้ได้เสร็จสิ้นลง 
5.4 นักศึกษาจะเร่ิมรับค่าใช้จ่ายรายเดือนทันทีหลังการท าสัญญารับทุนเสร็จสิ้น 

 

6.  เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดอืน 
 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เงื่อนไขการเบิกจ่ายเดือน 
ภาคฤดูร้อน/2565 ผู้รับทุนได้ท าสัญญารับทนุกับผู้ให้ทุนแล้ว 

1/2566 ผู้รับทุนต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธผ์่านภายใน 60 วัน  
(นับตัง้แต่เปิดภาคการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย)  

2/2566 ผู้รับทุนจะต้องมีความกา้วหน้าของผลงานอย่างน้อย 50%  
1/2567 ผู้รับทุนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์  

การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
ส าหรับเงินเดือน 2 เดือนสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2567 ผู้รับทุนต้อง
ก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์แล้ว พร้อมแนบ Submitted manuscript และ
หลักฐานแสดงสถานะ Under reviewed แจ้งมายังคณะฯ  

1) เงินเดือนทุกงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมแบบฟอร์มการขอเบิกเงินเดือน 
2) จะชะลอการเบิกจ่ายเงินเดือนทุกครั้งที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือนได้ และมีผลการ

เรียนไม่เป็นไปตามแผน 
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7.  การรายงานผลการรับทุน 
 7.1 ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย/ ผลการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาตามรูปแบบรายงานผล                
การรับทุนที่คณะฯ ก าหนดเพื่อรายงานให้คณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ทุน                      
ในภาคการศึกษาถัดไป 
 7.2 ผู้รับทุนที่ไม่ส่งความก้าวหน้าในการวิจัย/ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด จะต้องชี้แจงเหตุผล              
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และอาจถูกพิจารณาระงับการให้ทุนในภาคการศึกษา
ถัดไป 
 

8. การระงับการให้ทุน 
 8.1 อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เห็นสมควรให้ระงับทุน 
 8.2 ผลการศึกษา หรือ ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะฯ ได้ก าหนดไว้ 
 8.3 นักศึกษาไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านได้ ภายในเวลา 60 วัน (นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา                        
ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
 8.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 8.5 มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 8.6 ลาพักการศึกษา 
 8.7 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับบัณฑิตศึกษาต่ ากว่า 3.25 
 

9.  การเรียกทุนคืน 
 9.1 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา              
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือ ตามที่คณะฯ เห็นสมควร 
 9.2 กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างการรับทุน เช่น ไม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึ กษาของ
คณะวิทยาศาสตร์ ภายหลังส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี , ไม่สอบ หรือ สอบไม่ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เป็นต้น  

9.3 การถูกระงับการให้ทุนและการเรียกทุนคืน พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา                                
คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้รับทุนคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 

10. หลักฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร 
 10.1 ใบสมัครแจ้งความจ านง เข้าร่วมโครงการปริญญาตรี-โท  จ านวน 1  ชุด  
 10.2 ใบสมัครเข้าเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน 1  ชุด  

10.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน 1  ชุด 
 

11.  ก าหนดการรับสมัคร 
 

1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 นักศึกษาส่งใบสมัครแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการฯ โดย e-mail หลักฐาน
และเอกสารการสมัครมาที่ wanvisa.b@psu.ac.th หรือ 
น าสง่ที่งานสนับสนนุการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

มีนาคม  2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัทุนฯ  
มิถุนายน 2566 ท าสัญญารับทนุ 
 

 
 
 
 
 
 

about:blank


-4- 

12. สถานที่ตดิต่อสอบถาม และรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website http://www.graduate.sci.psu.ac.th/ หรือ สอบถามข้อมูลที่                       

คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ E-mail: wanvisa.b@psu.ac.th หรือ ติดต่อโดยตรงที่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7428 8094 

ประกาศใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

          ประกาศ ณ   วันที่   25 กุมภาพันธ์ 2565         

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร) 
         รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

0027/2565

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

