
 
ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ 

เรื่อง  ทุนผู้ช่วยสอน จากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   
ประจําปีการศึกษา 2564 

----------------------------------- 
   คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสรรทุนผู้ช่วยสอน ประจําปีการศึกษา 2564 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของทุนผู้ช่วยสอน 
   เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4                  
ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก หรือบุคคลใดในคณะฯ เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะตั้งเป็นผู้ช่วยสอนได้ 
2.  ภาระงานผู้ช่วยสอน 
      2.1   ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน   30  ชั่วโมง/เดือน  ตามการปฏิบัติงานจริง  
   (หากปฏิบัติงานไม่ครบ  30  ชั่วโมง/เดือน  สามารถคิดเทียบค่าตอบแทนให้ตามสัดส่วนการปฏิบัติงานจริง) 
      2.2   ช่วงเดือนที่เปิดให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน 
   ผู้ช่วยสอนระดับปริญญาตร ี   (4 เดือน)  
  ภาคการศึกษาที่ 1: กรกฎาคม 2564 – ตุลาคม 2564 

ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
  ผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา  (5 เดือน)  

            ภาคการศึกษาที่ 1: กรกฎาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 
ภาคการศึกษาที่ 2: ธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 

      2.3   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ช่วยสอนเกี่ยวข้องกับวิชาในสาขาที่กําลังศึกษาอยู่  และหรือในวิชาที่มีความถนัด  เช่น                
เป็นผู้ช่วยสอน  บรรยาย ทบทวน  หรือช่วยควบคุมการปฏิบัติการ 
3.  การรับสมัคร 
     3.1  สาขา/หลักสูตร ดําเนินการรับสมัคร/คัดเลือก และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุน มายังงานสนับสนุนการจัดการศึกษา             
4.  อัตราค่าตอบแทน 
     4.1  สําหรับผู้ที่เป็นนักศึกษา 
       4.1.1  ผู้ช่วยสอนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 อัตราค่าตอบแทน   2,000.-/เดือน 
       4.1.2  ผู้ช่วยสอนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา  กําหนดเป็น  3  กลุ่ม 
     ก. ผู้ช่วยสอนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท  อัตราค่าตอบแทน   4,000.-/เดือน 
               ข. ผู้ช่วยสอนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ที่ได้รับทุนของบัณฑิตวิทยาลัย อัตราค่าตอบแทน 4,000.-/เดือน  
                  (บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุน 3,000.- /เดือน  และคณะฯ สมทบเพิ่ม 1,000.-/ เดือน) 
               ค.  ผู้ช่วยสอนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก  อัตราค่าตอบแทน   5,000.-/เดือน 
      4.2  สําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษา 
        4.2.1  ผู้ช่วยสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี     อัตราค่าตอบแทน   3,000.-/เดือน 
        4.2.2  ผู้ช่วยสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท     อัตราค่าตอบแทน   4,500.-/เดือน 
        4.2.3  ผู้ช่วยสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก    อัตราค่าตอบแทน   6,000.-/เดือน 
                ทั้งนี้  หากภาระงานผู้ช่วยสอน ปฏิบัติงานไม่ครบ 30 ชั่วโมง/เดือน สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ โดยคิดอัตรา
ค่าตอบแทนตามสัดส่วนเวลาที่ปฏิบัติงานจริง 
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  5.  จํานวนทุนที่จัดสรร 
       5.1  สาขา/หลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
       5.2  จํานวนผู้ช่วยสอนที่แต่ละสาขา/หลักสูตร ได้รับการจัดสรรฯ 
       5.3  การบริหารกรอบทุนผู้ช่วยสอน ตามแนวปฏิบัติในการจัดสรรและการบริหารกรอบงบประมาณสนับสนุน                 
ทุนผู้ช่วยสอน  (หนังสือที่ มอ300/1254 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสรรและการบริหารกรอบ
งบประมาณสนับสนุนทุนผู้ช่วยสอน) 
 

สาขา จํานวนทุน 
ปีการศึกษา 2564 

จํานวนทุนบัณฑิตวิทยาลยั 
(ตลอดปี) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

13 ทุน 1 ทุน 
(ชีวเคมี) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคํานวณ 41 ทุน 1 ทุน  
(สถิติประยุกต)์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 25 ทุน  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 41 ทุน 4 ทุน 
(เคมี 2, ฟิสิกส์ 2) 

รวม 120 6 
 

6.  การขอยกเลิกทุนผู้ช่วยสอน 
      6.1    พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
           6.2    ได้คะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ต่ํากว่า 2.00  สําหรับผู้ช่วยสอนที่เป็นนักศึกษาระดับ             

ปริญญาตรี และต่ํากว่า  3.00  สําหรับผู้ช่วยสอนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก 
      6.3    มีความประพฤติเป็นที่เส่ือมเสีย 
      6.4    ไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกัน  15  วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
      6.5    อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 
      6.6    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขา  เห็นควรให้ยกเลิกการให้ทุน 
7.   ขั้นตอนการเบิกจ่าย 

7.1 สาขา/หลักสูตร จัดทําเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 1                 
ของเดือนถัดไป หากส่งเอกสารไม่ทันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป งานการเงินและบัญชีจะเบิกจ่ายให้นักศึกษาถัดไป                
2 เดือน จากเดือนที่ปฏิบัติเสร็จส้ิน 

7.2 การจ่ายเงินทุนผู้ช่วยสอน งานการเงินและบัญชีจะเป็นผู้โอนเงินให้แก่นักศึกษา (โอนเงินเดือนละ 2 ครั้ง คือ              
รอบต้นเดือนและ ปลายเดือน) ซึ่งจะได้รับเงินประมาณรอบส้ินเดือนของเดือนถัดไปที่ปฏิบัติงาน และช้าที่สุดไม่เกินต้นเดือน
ของเดือนถัดไปอีก 1 เดือนของที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย 

 

8.   การปฏิบัติงาน 
  ตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ช่วยสอน 
  

                      ประกาศ    ณ   วันที่  1 กรกฎาคม 2564  
                
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา) 
                                                                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

0130/2564 



 
 
 
 
 

แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาผูร้ับทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์  
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปกีารศึกษา 2564 

เรียน      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

  สาขา/หลักสตูร .......................................................  ขอแจ้งรายช่ือผู้รับทุนผู้ช่วยสอนฯ  ที่ผ่านการคัดเลือก
จากสาขา/หลกัสูตรแล้ว  ตามรายช่ือต่อไปน้ี 

 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ  -  สกุล เริ่มปฏิบัติงาน 
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ระดับปริญญาตรี 
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ระดับปริญญาโท 
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ระดับปริญญาเอก 
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 (.................................................................        

หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร.................................................................... 
   .................../......................./...................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.   ใหส้่งช่ือผู้รับทุนตามแบบฟอร์มมายังระบบงานสนับสนุนการจัดการศึกษา   
                   คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ E-mail: wanvisa.b@psu.ac.th ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
  2.   Download แบบฟอร์มได้ที่ https://graduate.sci.psu.ac.th/ 
 


