
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

       ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.  ข้อมูลทุน  
     สนับสนนุค่าธรรมเนียมการศึกษา  (6 ภาคการศึกษา/ทนุ)   จ านวน  3  ทุน 

 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      2.1 เป็นผูส้มัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 
     2.2 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (สอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ป)ี 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 ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน 
     Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 470 คะแนน  
       2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่
ผู้สมัครเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 ผลงาน 

 2.4 นักศึกษาไม่ได้รับทุนซ้ าซ้อนกับทุนอื่นที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินเดือนอยู่แล้ว 
และต้องไม่รับทุนนี้ต่อจากทุนอื่น 
      2.5 สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาจนส าเร็จการศึกษา  
     2.6 เกณฑ์อื่น ๆ ที่จะน าโครงการไปสู่ความส าเร็จตามที่คณะกรรมการจัดสรรทุนเห็นสมควร 
 

 3.  เงื่อนไขการรับทุน  
3.1 ต้องมีความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้   

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

TOEFL, IELTS) ภายในปีการศึกษาแรกที่รับทุนการศึกษา 
3.3 รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน  
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 “......(ชื่อผู้รับ
ทุน)....ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนปริญญาเอก สัญญาเลขที่
........................”หรือ ภาษาอังกฤษว่า “…..Grantee…..was supported by Graduate Fellowship (Ph.D), Faculty 
of Science Research Fund, Prince of Songkla University, Contract no. …………” 
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4. หลักฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร
4.1 ใบสมัครขอรับทุนของนกัศึกษา 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 9 มกราคม ถึง 

19 พฤษภาคม 2566 
นักศึกษาส่งใบสมัคร โดย e-mail หลักฐานและเอกสารการสมัครมาที่ 
grad.sc.psu@gmail.com หรือ  
น าสง่ที่งานสนับสนนุการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และด าเนนิการสอบสัมภาษณ์ 
2 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทนุ ท าสัญญาการรับทุน 

รอบ 2* 3 กรกฎาคม ถึง 
15 กันยายน 2566 

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

กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ 
5 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทนุ และท าสัญญารับทนุ 

* คณะฯ ของดการจัดสรรทุนในรอบที่ 2 หากได้จัดสรรทุนเตม็จ านวนแล้วในรอบที่ 1

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   17 ตุลาคม 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร) 
รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวตักรรม ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

0263/2565
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