
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง     ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย  (Research Assistant: RA)    

ประจ าปีการศึกษา 2566 
-------------------------- 

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

1.  ข้อมูลทุน 
 1.1 จ านวนทุน 
 คณะฯ จัดสรรทุน RA * ให้แต่ละหลักสูตรโดยให้บริหารจัดการแบบถัวภายในสาขาได้ตามเหมาะสม ดงันี้ 

สาขา  หลักสูตร (จ านวนทนุ) 
1) วิทยาศาสตร์กายภาพ  
จ านวน 13 ทุน 
 

1) วท.ม. เคมี (นานาชาติ) (4) 
2) วท.ม. ฟิสิกส์ (นานาชาติ) (1) 
3) วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ (2) 
4) วท.ม. วัสดุศาสตร์ (3) 
5) วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (3) 

2) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
จ านวน 11 ทุน 
 

1) วท.ม. ชีววิทยา (นานาชาติ) (2) 
2) วท.ม. จุลชีววิทยา (นานาชาติ) (5) 
3) วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ) (4) 

3) วิทยาศาสตร์การค านวณ 
จ านวน 7 ทุน 
 

1) วท.ม. คณิตศาสตร์ (2) 
2) วท.ม. สถิติประยุกต์ (3) 
3) วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2) 

4) วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์
จ านวน 12 ทุน 
 

1) วท.ม. ชีวเคม ี(3) 
2) วท.ม. สรีรวิทยา (2) 
3) วท.ม. เภสัชวิทยา (2) 
4) วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ (2) 
5) วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ (3) 

*การจัดสรรทุนปีการศึกษา 2566 (รวม 43 ทุน) พิจารณาจากผลการปิดทุนของแต่ละหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา
ที่ได้รับทุน รหัส 62 เป็นต้นไป ส าหรับการจัดสรรทุนปีการศึกษา 2567 จะพิจารณาจากผลการปิดทุนของนักศึกษา             
รหัส 63 เป็นต้นไป 
 

1.2 ลักษณะทนุ 
ทุน RA สนบัสนุน 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (28,000 บาท/ภาคการศึกษา) และ 2) ค่าใช้จ่าย 
รายเดือน 24 เดือน (7,000 บาท/เดือน) รวมมูลค่าทนุ 280,000 บาท/คน 
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2.  คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน   
2.1 เป็นผู้สมัครสัญชาติ ไทย เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์                     

ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 หรือ ในปีการศึกษา 2566 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี (7 ภาคการศึกษา)
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี (7 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีประสบการณ์ในการท างาน ทั้งนี้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารจัดการทุน RA ของสาขานั้น ๆ 

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

2.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ที่รับรองการสมัครรับทุนของนักศึกษาผู้สมัคร)  
 

3.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะรบันักศึกษาทุน 
 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 “......(ชื่อผู้รับทุน)......ได้รับทุน
สนับสนุนบัณฑิตศึกษาจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนผู้ช่วยนักวิจัย สัญญาเลขที่........................” หรือ 
ภาษาอังกฤษว่า “………(Grantee)……… was supported by Graduate Fellowship (Research Assistant), Faculty 
of Science, 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 
4.3 นักศึกษาผู้รับทุนที่มีเงินเดือนประจ าอยู่แล้ว คณะฯ จะสนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

5.  เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเดอืน 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เงื่อนไขการเบิกจ่ายเดือน 

1/2566 ผู้รับทุนได้ท าสัญญารับทุนกับผู้ให้ทุนแล้ว  
2/2566 ผู้รับทุนจะต้องมีความก้าวหน้าของผลงานอย่างน้อย 20% 
1/2567 ผู้รับทุนจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว และมีความก้าวหน้า            

ของผลงานอย่างน้อย 50% รวมทั้ งผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

2/2567 ผู้รับทุนจะต้องมีความก้าวหน้าของผลงานอย่างน้อย 80% 
ส าหรับเงินเดือน 2 เดือนสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2567 ผู้รับทุนต้อง
ก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์แล้ว พร้อมแนบ Submitted manuscript และ
หลักฐานแสดงสถานะ Under reviewed แจ้งมายังคณะฯ  

1) เงินเดือนทุกงวดจะจา่ยเมื่อผูร้ับทุนสง่รายงานความก้าวหนา้ พร้อมแบบฟอร์มการขอเบิกเงินเดือน 
2) จะชะลอการเบิกจ่ายเงนิเดือนทุกครั้งที่ผู้รับทนุไมส่ามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงนิเดือนได้ และมีผลการเรียน
ไม่เป็นไปตามแผน 
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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 3.00 
 

7.  การเรียกทุนคืน 
 7.12กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษา หรือ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา              
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือ ตามที่คณะฯ เห็นสมควร 
 7.22กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างการรับทุน เช่น ไม่สอบ หรือ สอบไม่ผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

7.32การถูกระงับการให้ทุนและการเรียกทุนคืน พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้รับทุนคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 

8.  หลักฐานและเอกสารที่ยื่นสมัคร 
 8.1 ใบสมัครขอรับทุนของนักศึกษา     จ านวน  1  ชุด 
 8.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก จ านวน  1  ชุด 
 8.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา     จ านวน  1  ชุด 
 8.4 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ*   จ านวน  1  ชุด  
                *ผู้สมัครสามารถน ามายืน่ในวันสอบสัมภาษณไ์ด้  
 

9.  ก าหนดการรับสมัคร 
 

 
 

 
รอบที่ 1 

1 พฤศจิกายน 2565 – 10 มีนาคม 2566 นักศึกษาส่งใบสมัคร โดย e-mail หลักฐานและเอกสาร 
การสมัครมาที่ grad.sc.psu@gmail.com หรือ 
น าสง่ที่งานสนับสนนุการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ 
http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และด าเนนิการ
สอบสัมภาษณ ์

31 มีนาคม 2566  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทนุ และท าสัญญารับทนุ 
 
 
 

รอบที่ 2* 

10 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาส่งใบสมัคร โดย e-mail หลักฐานและเอกสาร 
การสมัครมาที่ grad.sc.psu@gmail.com  หรือ 
น าสง่ที่งานสนับสนนุการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
(download ใบสมัครที่ 
http://www.graduate.sci.psu.ac.th) 

พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ และด าเนนิการ
สอบสัมภาษณ ์

31 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทนุ และท าสัญญารับทนุ 
* คณะฯ ของดการจัดสรรทุนในรอบที่ 2 หากได้จัดสรรทุนเตม็จ านวนแล้วในรอบที่ 1 

mailto:grad.sc.psu@gmail.com
mailto:grad.sc.psu@gmail.com
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10. การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุน
พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนโดยคณะกรรมการบริหารจัดการทุน RA ของสาขา โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือ

เป็นที่สิ้นสุด 

11. 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  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 

             ประกาศ ณ   วันที่     ตุลาคม 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร) 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
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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
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