
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง     ทุนสนับสนนุนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา PSU-TUYF Charitable Trust Fund  

ประจ าภาคการศึกษา 2 ปีการศกึษา 2565  
-------------------------- 

          กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์                 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าศึ กษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก กองทุนวิจัย PSU-TUYF 
Charitable Trust Fund โดยมีหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ข้อมูลทุนระดับปริญญาโท-เอก 
 

 
จ านวนทุน 

การสนับสนุน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตามระยะเวลาการศึกษาคงเหลือ 
ของหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 7000 บาท ต่อเดือน  
ตามระยะเวลาการศึกษาคงเหลือ 

ของหลักสูตร 
5  ทุน   

  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทนุ  :   
นักศึกษา:  
 - เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   

ที่เรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ มีวิทยานิพนธ์ที่ใช้คณิตศาสตร์เชิงลึก มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์
หรือน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐหรือเอกชน 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 - เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับการ

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตามคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

 3.  เงื่อนไขการรับทุน 
- บทความหรืองานวิจัยต้องมีกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่.......” 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
 -  เงินเดือนทุกงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมแบบฟอร์มการขอเบิกเงินเดือน 
 -  จะชะลอการเบิกจ่ายเงินเดือนทุกครั้งที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือนได้ 
และมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผน 

5. หลักฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร
5.1 ใบสมัครขอรับทุนของนักศึกษา     จ านวน  1  ชุด 
5.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก จ านวน  1  ชุด 
5.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา     จ านวน  1  ชุด 

6. ก าหนดการรับสมัคร
1 – 20 ตุลาคม 2565   รับสมัคร E-mail: grad.sc.psu@gmail.com  
การประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

7. การคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทนุ
พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนโดยคณะกรรมการ PSU-TUYF Charitable Trust Fund โดยการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8. สถานที่ติดต่อสอบถามขอใบสมัคร  และรับสมัคร
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112  โทร. 0 7428 8094

หรือ  E-mail: grad.sc.psu@gmail.com หรือ Download ใบสมัครที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th/ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 

             ประกาศ ณ   วันที่   30 กันยายน 2565 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

0233/2565



 
ใบสมัครทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund  

 
 

ประเภททุนที่สมัคร   ปริญญาโท/ปริญญาเอก    
 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร  
ชื่อ (ภาษาไทย) ............................................................................นามสกุล............................................................................... 
สมัครเข้าเรียน/ก าลังศึกษาในหลักสูตร............................................ สาขาวิชา......................................................................... 
รหัสนักศึกษา ...............................................................................  
อายุ........................ป ี   เพศ       ชาย         หญิง     สัญชาติ    ........................................................................... 
สถานภาพสมรส                           สมรส       โสด 
บัตรประชาชนเลขที่ .....................................................................หมดอายุ ............................................................................. 
ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................................................   
และ/หรอื บัตรข้าราชการเลขที่....................................................หมดอายุ...............................................................................   
ออกให้โดย   .............................................................................................................................................................................      
อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่........................................ซอย   ..................................................................................   
ถนน....................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ ………………….…….…………….. 
โทรศัพท์ ………………………………..……….………….โทรสาร ……………………………………………………………… 
E-mail  ....................................................  เบอร์โทร (มือถือ)   .............................................................................................. 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก       ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น            ที่อยู่อื่น ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
ชื่อสถานที่  
อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่........................................ซอย   ..................................................................................   
ถนน....................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์…………………….………………………. 
โทรศัพท์ ……………………………………………………………….โทรสาร ………………………………………………………..………………….……… 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
2.1 ผลการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ปริญญาโท (แนบ Transcript หรือผลการเรียน )   
   ชื่อปริญญาตรีที่ได้รับ  ....................................................... สาขา ..................................................................................
   คณะ.........................................................     สถาบันมหาวิทยาลัย................................................................................. 
   เมื่อเดือน ..............................พ.ศ. ..................................GPAX.....................    
   ชื่อปริญญาโทที่ได้รับ   ....................................................... สาขา ..................................................................................
   คณะ.........................................................     สถาบันมหาวิทยาลัย................................................................................. 
   เมื่อเดือน ..............................พ.ศ. ..................................GPAX.....................    
 
 

รูปถ่าย 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 



 
2.2 ผลการศึกษาปัจจุบัน   (แนบ Transcript หรือผลการเรียน )  
      GPAX................    
2.3 ทุน หรือ รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... ......................... 
2.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
(ถ้ามี)   …................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
2.5 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    พอใช้       ดี        ดีมาก 
         การสอบ PSU TEP      ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………... 
         การสอบ CU-TEP        ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………...  
         การสอบ TOEFL         ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ………….………………………………….…….. 
         การสอบอื่นๆ และผล ................................................................................................................................................. 
2.6 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
         ภาษา………………………….………………….     ระดับ     พอใช้       ดี        ดีมาก 
2.7 ประสบการณ์ในต่างประเทศ (ประเทศ / ระยะเวลา / วัตถุประสงค์ที่ไป) 
................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................................ 
2.8 หัวข้อวิจัยที่สนใจ หรือก าลังศึกษา   (โปรดระบุ)   ( แนบเอกสารเพิ่มเติม ) 
หมายเหตุ หัวข้อนี้เป็นประเด็นหลักในการพิจารณาการให้ทุน กรุณาให้รายละเอียดที่ชัดเจน 
................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................................ 
2.9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก................................................................................................................................... 
  

  ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขของผู้รับทุนนี้ และหากได้รับทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะปฺฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทุนได้อย่างแน่นอน 
      

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

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



 
ส่วนที่ 3    ความเห็นและข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

ชื่อ- สกุล ..............................................................................ต าแหน่งวิชาการ.......................................................................... 
สังกัดภาควิชา............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................................................................... E-mail………………………………………………………………………………………... 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาผู้รับทุนแล้ว  
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) ...................................................................... มีคุณสมบัติครบถ้วน  หากนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้
ได้รับทุน ข้าพเจ้ารับรองว่านักศึกษาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุนได้อย่างแน่นอน 
 
ทั้งนี้ขอให้ข้อมูล การพิจารณาการรับนักศึกษาให้ได้รับทุนรายนี้  ดังนี้ 
 

เหตุผลทางวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เหตุผลด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ หัวข้อวิจัยที่คาดว่าจะให้นักศึกษาได้ท าวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                           ลงชื่อ .................................................................................... 

   (...................................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

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


