
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง     ทุนสนบัสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจยั  (Research Assistant: RA)   

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 
-------------------------- 

          คณะวิทยาศาสตร์  มุ่ ง เสริมสร้ างทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความรู้  และทักษะทางวิทยาศาสตร์  
ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยใช้กระบวนการทางบัณฑิตศึกษาเป็นฐานส าคัญ และเพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ  จึงได้จัดสรรทุน
สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย  (Research Assistant : RA) จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมีหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลทุน
สนับสนุน 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (28,000 บาท/ภาคการศึกษา) และ

2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน 24 เดือน (7,000 บาท/เดอืน) รวมมูลค่าทุน 280,000 บาท/คน

2. คุณสมบัติของนักศกึษาผู้สมัครขอรับทุน
2.1 เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 และ 

มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งนี้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและ 
ทุนบัณฑิตศึกษา 

2.2 ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้ว (PSU-TEP, CU-TEP, IELTS, TOEFL) โดยสอบมาแล้ว
ไม่เกิน 2 ปี ณ วันแรกของการเปิดรับสมัคร 

2.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ที่รับรองการสมัครรับทุนของนักศึกษาผู้สมัคร) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะรับนักศึกษาทุน
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องมีนักศึกษาที่ได้รับทุน RA และ ทุนปริญญาตรี-โท นับรวม
นักศึกษารับทุนคนใหม่ ณ วันท าสัญญารับทุน ได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถรับทุนแต่ละประเภทได้ไม่เกิน 2 คน 

4. เงื่อนไขการรับทุน
4.1 มีผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562) อย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน ก่อนการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องเป็นชื่อแรก 
(First author) และบทความต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุน 



จากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่........................หรือ ภาษาอังกฤษว่า 
“ This work was supported by the Faculty of Science Research Fund, Prince of Songkla University, 
Contract no. …….”  

ในกรณีที่ไม่สามารถมีผลงานตีพิมพ์ก่อนส าเร็จการศึกษาได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรับรองว่าจะด าเนินการให้
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ /ยอมรับให้ตีพิมพ์ พร้อมแนบ Submitted manuscript และหลักฐานแสดงสถานะ Under 
reviewed แจ้งมายังคณะฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่มีสิทธิ์รับนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยนักวิจัยคนใหม่จนกว่าจะรายงาน
ผลงานตามเงื่อนไขการรับทุนอย่างใดอย่างหนึ่งให้คณะฯ ทราบ   

4.2 นักศึกษาผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนอื่น ๆ ที่มีรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายรายเดือน 

5. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือน
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เงื่อนไขการเบิกจ่ายเดือน 

1/2565 ผู้รับทุนได้ท าสัญญารับทุนกับผู้ให้ทุนแล้ว 
2/2565 ผู้รับทุนจะต้องมีความก้าวหน้าของผลงานอย่างน้อย 20% 
1/2566 ผู้รับทุนจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว และมีความก้าวหน้า 

ของผลงานอย่างน้อย 50% รวมทั้ งผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

2/2566 ผู้รับทุนจะต้องมีความก้าวหน้าของผลงานอย่างน้อย 80% 
ส าหรับเงินเดือน 2 เดือนสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผู้รับทุนต้อง
ก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์แล้ว พร้อมแนบ Submitted manuscript และ
หลักฐานแสดงสถานะ Under reviewed แจ้งมายังคณะฯ  

1) เงินเดอืนทกุงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหนา้ พร้อมแบบฟอร์มการขอเบิกเงินเดอืน
2) จะชะลอการเบิกจ่ายเงินเดอืนทุกครั้งที่ผู้รบัทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดือนได้ และมีผลการเรียน
ไม่เป็นไปตามแผน 

6. การระงับการให้ทุน
6.1  อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  เห็นสมควรให้ระงับทุน 
6.2  ผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะฯ ได้ก าหนดไว้ 
6.3  นักศึกษาไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านได้ ภายในเวลา 2 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่เปิดภาค

การศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
6.4  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
6.5  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
6.6  ลาพักการศึกษา 
6.7  คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับบัณฑิตศึกษาต่ ากว่า 3.25 

7. การเรียกทนุคืน
7.12กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษา หรือ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือ ตามที่คณะฯ เห็นสมควร 
7.22กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างการรับทุน เช่น ไม่สอบ หรือ สอบไม่ผ่านโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น  



7.32การถูกระงับการให้ทุนและการเรียกทุนคืน พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้รับทุนคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

8. หลกัฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร
8.1 ใบสมัครขอรับทุนของนักศกึษา   จ านวน  1  ชุด 
8.2 หนังสือรับรองจากอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก จ านวน  1  ชุด 
8.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา   จ านวน  1  ชุด 
8.4 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ*  จ านวน  1  ชุด 

*ผู้สมัครสามารถน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ได้

9. ก าหนดการรับสมัคร
บัดนี้ – 10 มถิุนายน 2565 นักศึกษาสง่ใบสมัคร โดย e-mail หลักฐานและเอกสาร 

การสมัครมาที่ wanvisa.b@psu.ac.th หรือ 
น าส่งที่งานสนบัสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

13 – 17 มถิุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
20 – 24 มถิุนายน 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผูร้ับทนุ และท าสัญญารับทุน 

10. การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุน
พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนโดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็น 

ที่สิ้นสุด 

11. สถานที่ติดต่อสอบถาม 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  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ   วันที่       พฤษภาคม 2565      

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ใบสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 
ชื่อ (ภาษาไทย) ............................................................................นามสกุล............................................................................... 
สมัครเข้าเรียน/ก าลังศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา............................ ................................................ 
รหัสนักศึกษา ............................................................................... 

อายุ........................ปี   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 ………………………………………………………..………………….……… 

ปีการศึกษา 2565 



 
2. สถานภาพด้านการท างาน/การศึกษา และทุนการศึกษา 
    2.1 รายได้ปัจจุบัน ได้จาก  󠄀  ส่วนตัว/ครอบครัว   󠄀  งานประจ า   󠄀  งานชั่วคราว    
         󠄀 อื่น ๆ (โปรดชี้แจง) …………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ถ้าท างาน ต าแหน่ง..........................................................................เงินเดือน................................บาท 
     สถานภาพ    󠄀ข้าราชการ                  󠄀 พนักงานส่วนราชการ      󠄀 ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานราชการ            
                     󠄀 พนักงานรัฐวิสาหกิจ      󠄀 พนักงานเอกชน             󠄀 พนักงาน/อาจารย์สถาบันเอกชน 
                     󠄀 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ......................             
    ชื่อหน่วยงาน   ........................................................................................................................................................      
    อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์........ ............................... 
     โทรศัพท์ ........................................................................โทรสาร  .............................................................................   
 

 2.3   สถานะก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
      󠄀ลาศึกษาต่อ โดยได้รับเงินเดือน/ค่าใช้จ่ายระหว่างลาศึกษาจากต้นสังกัด (โปรดระบุ)   .........................บาท 
         ชื่อหน่วยงาน ..................................................................................................................................... 

󠄀 ลาศึกษาต่อ  โดยไม่ได้รับเงินเดือน ชื่อหน่วยงาน ........................................................................ .......... 
󠄀 ลาออกจากที่ท างานเพื่อศึกษาต่อ 
󠄀 เพิ่งส าเร็จการศึกษา ป.ตรี  และศึกษาต่อ ป.โท ทันที 
󠄀 ว่างงาน  และวางแผนจะศึกษาต่อ 

           󠄀 อื่นๆ  โปรดระบุ .................................................................................................................... ........................   
 

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
3.1 ผลการศึกษาขั้นปริญญาตรี (แนบ Transcript หรือผลการเรียน )   
   ชื่อปริญญาตรีที่ได้รับ  วิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขา .......................................................................... ..........................
   คณะ.........................................................     สถาบันมหาวิทยาลัย.................. ............................................................... 
   เมื่อเดือน ..............................พ.ศ. ..................................GPAX.....................   󠄀 ได้เกียรตินิยมอันดับ ......................   
   สอบได้ประมาณล าดับที่.............................ของสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาประมาณ ....................คน 
3.2 ผลการศึกษาขั้นปริญญาโท (กรณีก าลังศึกษาระดับปริญญาโท)   (แนบ Transcript หรือผลการเรียน )  
      GPAX................    
3.3 ทุน หรือ รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี / ก าลังศึกษาปริญญาโท 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างศึกษาปริญญาตรี หรือหลังจากส าเร็จการศึกษา หรือผลงานระหว่างศึกษาปริญญาโท  
(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 ………….………………………………….…….. 
         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 หรือก าลังศึกษา   (โปรดระบุ)   ( แนบเอกสารเพิ่มเติม ) 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ .... 
................................................................................................................................................................................................ 
3.9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.............................................................................................. ..................................... 
  

  ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขของผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยแล้วว่า จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล ISI  อย่างน้อย 1 เรื่องก่อนส าเร็จการศึกษา ตามเงื่อนไขของการสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) คณะวิทยาศาสตร์แล้ว 
      

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

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



 
ส่วนที่ 3    ความเห็นและข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
ชื่อ- สกุล ..............................................................................ต าแหน่งวิชาการ............................ .............................................. 
สังกัดสาขา............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................................................................... E-mail………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลโครงการวิจัยของอาจารย์ 
  󠄀  ไม่มีโครงการที่อยู่ระหว่างการได้รับทุน  
  󠄀  มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน  ได้แก่   

รหัสโครงการวิจัย (ระบบ 
PRPM) 

ชื่อทุน แหล่งทุน ระยะเวลา 
ที่ได้รับทุน 

    
    
    

 
 󠄀  มีโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน  ได้แก่   

ชื่อทุน แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
   
   
   

 
ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุน RA และ ทุนปริญญาตรี-โท ภายใต้การดูแลทั้งหมด 
 󠄀  ไม่มี 
 󠄀  มี ก าลังศึกษาอยู่ ได้แก่  

ชื่อ-สกุล ปีที่รับทุน 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 󠄀 มี ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้แก่ 
ชื่อ-สกุล ปีที่รับทุน สถานะการส าเร็จการศึกษา  

 
มีผลงานตีพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาผู้รับทุนแล้ว  
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) ...................................................................... มีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้พิจารณาคัดเลื อกให้
นักศึกษามาสมัครขอรับทุน/ ให้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยทราบเงื่อนไขการรับทุนแล้ว คือหากนักศึกษา
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล ISI  อย่างน้อย 1 เรื่อง                         
ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องมีนักศึกษาที่ได้รับทุน RA และ ทุนตรี-โท นับรวมนักศึกษา                   
รับทุนคนใหม่ ณ วันท าสัญญารับทุน ได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถรับทุนแต่ละประเภทได้ไม่เกิน 2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทั้งนี้ขอให้ข้อมูล การพิจารณาการรับนักศึกษาให้ได้รับทุนรายนี้  ดังนี้ 
 
เหตุผลทางวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เหตุผลด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ หัวข้อวิจัยที่คาดว่าจะให้นักศึกษาได้ท าวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                           ลงชื่อ .................................................................................... 

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

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




