ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2565
----------------------------------คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับ สนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิทยานิพนธ์ และ/หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
งานวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดของการสนับสนุนทุนดังนี้
วัตถุประสงค์ เกณฑ์การพิจารณาและข้อกาหนดของการรับทุน
1. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนาเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ งานวิทยานิพนธ์และ/หรือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยเป็นงานประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ให้อ้างอิงข้อมูลจากระบบข้อมูล
วารสารวิ ช าการและการประชุ ม วิ ช าการของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ( http://www.grad.psu.ac.th/grad_journal/home.php) และ/หรื อ
งานประชุมวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 9 มหาวิทยาลัย หรือ สมาคมแห่งประเทศไทย
2. ผลงานวิ ชาการที่จ ะได้ รั บการพิ จารณาสนับ สนุน จะต้อ งเป็ น ผลงานของนัก ศึ กษาเขี ย นร่ ว มกั บอาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ดูแลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาเป็นผู้เขียนแรก (First author) เท่านั้น
3. ลักษณะรูปแบบผลงานวิชาการที่นาเสนอ จะต้องอยู่ในรูปแบบการบรรยายหรือแบบโปสเตอร์
4. คณะฯ จะพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ไปเสนอผลงานวิ ชาการ เฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง คงสภาพนั ก ศึ ก ษาของ
คณะวิทยาศาสตร์ เท่านั้น
5. การเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุน คนละไม่เกิน 1 ครั้ง หรือ การนาเสนอผลงาน
ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถขอสนับสนุนได้มากกว่า 1 ครัง้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
6. นักศึก ษาที่ข อสนับ สนุนค่ าใช้จ่ ายเพื่อ ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ที่จัดใน
ต่างประเทศ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ซึ่งจะต้อง
ไม่เป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 890-901 และ 890-902
7. คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง สาหรับไปเสนอผลงานวิชาการ ภายในวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้
7.1 งานประชุมระดับชาติ
แบบบรรยาย
ไม่เกินครั้งละ
7,000 บาท
จานวน 20 ทุน
แบบโปสเตอร์
ไม่เกินครั้งละ
5,000 บาท
จานวน 20 ทุน
7.2 งานประชุมระดับนานาชาติ
จัดภายในประเทศไทย
ไม่เกินครั้งละ
10,000 บาท จานวน 20 ทุน
จัดต่างประเทศ
ไม่เกินครั้งละ
25,000 บาท จานวน 20 ทุน
7.2 งานประชุมรูปแบบออนไลน์ สามารถขอสนับสนุนได้มากกว่า 1 ครั้ง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
**ขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจั ด สรรค่ า ใช้ จ่ า ยสาหรั บ ไปเสนอผลงาน ในงานประชุ มระดั บ นานาชาติ ที่ จั ด ในต่ า งประเทศ
สาหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนเต็มจานวน จากคณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน
1. ค่าลงทะเบียน (ตามจ่ายจริง)
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงาน (ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ) เทียบนักศึกษาเท่ากับผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
ต าแหน่ ง อื่ น ๆ (ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เรื่ อ ง การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน ลงวั น ที่
23 กันยายน 2563)

-2การขอรับการสนับสนุนทุน
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้ยื่นแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ผ่า นความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ล่ วงหน้ า ก่ อ นการเดิ น ทางประมาณ 3 สั ป ดาห์ ก่ อ นส่ งมายั ง
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หรือ Email: wanvisa.b@psu.ac.th โดยแนบเอกสารดังนี้
- Manuscript ที่พร้อมส่งให้วารสารทางวิชาการพิจารณา
- สาเนาแบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2)
- รายละเอียดโครงการการจัดประชุมวิชาการ
- ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม โดยระบุรูปแบบการนาเสนอผลงานที่ชัดเจน
2. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (0215/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอทุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
3. นักศึกษาจะต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานจากงานประชุมวิชาการ ให้งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อกลับจากการประชุมวิชาการแล้ว จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ (การเบิกค่าใช้จ่าย ติดต่องานสนับสนุนการจัดการศึกษา) ดังนี้
3.1 หลักฐานจากหนังสือ ให้ส่งหลักฐานหน้าปก/ สารบัญ และ Proceedings ฉบับ Full Paper หรือบทคัดย่อ ที่มีเลขหน้า
ชัดเจน
3.2 หลักฐานจากแผ่น CD ให้ส่งหลักฐานหน้าปกแผ่น CD/ สารบัญ และ Proceedings ฉบับ Full Paper หรือ บทคัดย่อ
อนึ่งงานประชุมวิชาการที่เป็นรูปแบบ Proceedings ฉบับ Full Paper สามารถใช้เป็นเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์ สกอ. ได้ ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนไปงานประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร )
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

0216/2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
-----------------------------------------ตามที่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ จั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาไปเสนอผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ นั้น
คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการพิจารณา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ดังนี้
ข้อ 1 นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (English Course) ที่คณะฯ
ได้จัดขึ้น จะต้องเข้าชั้นเรียนในคอร์สนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 80% หรือ
ข้อ 2 นักศึกษาได้มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแล้ว (PSU-TEP, CU-TEP, IELS, TOEFL)
โดยสอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นเอกสารการขอรับทุน และ
ข้อ 3 นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว
เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงาน
วิชาการสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
0215/2564

Conference:  Oral  Poster

............. / งปม 2565

ขอตกลงการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. ชื่อ สกุล............................................................................รหัสนักศึกษา .......................................แผน............................................
หลักสูตรระดับ........................................................สาขาวิชา ..........................................................................................................
2. ขาพเจาประสงคจะขออนุมัติเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ตั้งแตวันที่ ........... เดือน.............................. พ.ศ. …………..
ถึงวันที่…….. เดือน…………………พ.ศ. …………… โดยขอรับการสนับสนุน ดังนี้
2.1 คาลงทะเบียน (ตามจริง)
=
บาท
2.2 คาพาหนะ
=
บาท
2.3 คาที่พัก ………..บาท/วัน
จํานวน …..…….. วัน
=
บาท
2.4 คาเบี้ยเลี้ยง ………..บาท/วัน
จํานวน ……….... วัน
=
บาท
2.5 รายการอื่นๆ (ตามดุลยพินิจของคณะวิทยาศาสตร ตามระเบียบการเงิน)
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ โดยเบิกไมเกินวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร
บาท
รวมเงิน
3. เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้
3.1 ชื่อเรื่องที่จะเสนอ ………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………………
3.2 ชื่อผูเขียน ……………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………
3.3 ชื่องานประชุมวิชาการ ................................................................................................................................................................................
ระหวางวันที่........... เดือน..............................พ.ศ................. ถึงวันที่...............เดือน................................พ.ศ......................
จัดโดย .........................................................................................................................................................................................................................
งานประชุมระดับ  ชาติ
 นานาชาติ สถานที่ประชุม ....................................................................................................................
4. รายละเอียดของผลงาน
4.1 รูปแบบการนําเสนอ
4.2 รายงานการประชุมเปนแบบ

 บรรยาย
 Proceedings

 โปสเตอร
 Abstract

5. ขาพเจาไดแนบ  Manuscript  แบบขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ (บว.2)  รายละเอียดงานประชุมวิชาการ
 ใบตอบรับการเขารวมประชุม เพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว
6.
นั ก ศึก ษาจะต อ งสง หลั ก ฐานการเผยแพร ผ ลงานจากงานประชุ ม วิ ชาการ
เมื่อกลับจากการประชุมวิชาการแลว จึงจะสามารถเบิกคาใชจายได

ใหง านสนับ สนุ นการจั ดการศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร

ขาพเจาไดอานคําแนะนําการขอทุนอยางละเอียดแลว และรับทราบพรอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอทุน
ลงชื่อ ………………………………………………….……นักศึกษา
(…………………….…………….…………..………………)
วันที่ ………เดือน ………………...…พ.ศ……………...

หนาที่ 2
1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / สารนิพนธ
 เห็นสมควรสนับสนุน
 ไมสมควรสนับสนุน
เนื่องจาก ………………..……………………………..……………………………
...........................................................................................................

3. เรียน รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา
 ไดตรวจสอบแลวและเห็นสมควรสนับสนุนโดยเบิกจายจาก
เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร
ปงบประมาณ 2565 ภายในวงเงิน .............................. บาท
 ไมสมควรสนับสนุน เนื่องจาก ..............................................
............................................................................................................
 อื่นๆ .....................................................................................
............................................................................................................

ลงชื่อ ...............................................................อาจารยที่ปรึกษา
(...........................................................................................)
……………../………………../…………..
2. ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร…………………………
…………………………………………………………………………………………….
 เห็นสมควรสนับสนุน
 ไมสมควรสนับสนุน
เนื่องจาก…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………..

..............................................
.........../............../..............



อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ ........................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิดา รักกะเปา)
รองคณบดีฝายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

ลงชื่อ ……………………………………ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(.………………………..…………………………...…..……….………)
…….……/…..........……./…......……

3. ความเห็นหัวหนาสาขา……………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
 เห็นสมควรสนับสนุน
 ไมสมควรสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตรจะสนับสนุนคาใชจายตามจริง
จากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ ภายในวงเงิน
งานประชุมระดับชาติ
- แบบบรรยาย
ไมเกินครั้งละ 7,000 บาท
- แบบโปสเตอร
ไมเกินครั้งละ 5,000 บาท

เนื่องจาก…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………..

งานประชุมระดับนานาชาติ
- จัดภายในประเทศไทย
- จัดตางประเทศ

ไมเกินครั้งละ 10,000 บาท
ไมเกินครั้งละ 25,000 บาท

ลงชื่อ …………………………………………………..…หัวหนาสาขา
(.………………………..…………………………...…..……….………)
…….……/…..........……./…......……

งานประชุมรูปแบบออนไลน
สนับสนุนมากกวา 1 ครั้ง

ไมเกินวงเงิน 5,000 บาท

