
 

จ ำนวนทุน: 6 ทุน 

มูลค่ำทุน: ทุนละ 300,000 บาท 

คุณสมบัติ: นักศึกษาสัญชาติไทย
ระดับปริญญาเอกชั้นปีท่ี 2 ขั้นไป 

ระยะเวลำกำรรับทุน:  ท าวิจัยใน
ต่างประเทศเป็นเวลาต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 1 เดือน  

เง่ือนไข: การไปท างานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

1. ต้องได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่ 
กพอ.ก าหนดอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ก่อนส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่
ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่ 
กพอ.ก าหนดอย่างน้อย 3 เรื่องก่อน
ส าเร็จการศึกษา โดย 1 ใน 3 เรื่อง
น้ันจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล Web of 
Science ส าหรับนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ก ำหนดกำรรับสมัคร: เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 

วิธีกำรคัดเลือก: สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ 

 

His Royal Highness Prince  

Mahidol Adulyadej Statue  

in Hat Yai Campus 

ทุนสนับสนุนการเดนิทางไปท างานวจิยัเพือ่วทิยานิพนธ์ในต่างประเทศส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

 

ทุนกำรศึกษำ 
และทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  WHAT ’S                     

I NS IDE?  

 ทุนบัณฑิตศึกษา

สงขลานครินทร์  

 ทุนสนับสนุนการ

เดินทางไปท างานวิจัย

เพื่อวทิยานิพนธ์ใน

ต่างประเทศส าหรับ

นักศึกษาปริญญาเอก 

 ทุนอุดหนุนการวิจัย

เพื่อวทิยานิพนธ ์

 ทุนอุดหนุนการวิจัย

เพื่อวทิยานิพนธ์ใน

หัวข้อการแก้ไขปัญหา

ชุมชน  

 ทุนผู้ช่วยสอน  

 ทุนอุดหนุนการวิจัย

ของมูลนิธิการศึกษา

ของเชล 100 ป ี 

 ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่

นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา จาก

ส านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน 

(สนพ.) 

 ทุนสนับสนุน

การศึกษาโครงการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร STEM 

(Science,          

Technology       

Engineering, and 

Mathematics) เพื่อ

การวิจัยและพัฒนา

ส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม  

 

ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์  

จ ำนวนทุน: 10 ทุน 

มูลค่ำทุน: ตามท่ีจ่ายจริง
ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการ
รับทุน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว             
เดือนละ 10,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา)  

คุณสมบัติ: นักศึกษาสัญชาติไทย
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

ระยะเวลำกำรรับทุน:   

1. 3 ปีการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาฐานปริญญาโท 

2. 4 ปีการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาฐานปริญญาตรี 

เง่ือนไข:  

1. การคัดเลือกพิจารณาจากผล
การเรียนและประสบการณ์ใน
การท าวิจัย 

2. มีความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้จะถูกระงับการให้
ทุนทันที 

3. สอบภาษาอังกฤษผ่านตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือเกณฑ์
ตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อย
แล้ว  

4. รายงานความก้าวหน้าการท า
วิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน 

5. ต้องได้ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กพอ. ก าหนดอย่าง
น้อย 2 เรื่องก่อนส าเร็จ
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาใน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หรือมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์
ท่ี กพอ. ก าหนดอย่างน้อย 3 
เรื่องก่อนส าเร็จการศึกษา โดย 1 
ใน 3 เรื่องนั้นจะต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล Web of Science 
ส าหรับนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่าง
น้อย 2 เรื่องก่อนส าเร็จ
การศึกษา  

ก ำหนดกำรรับสมัคร: เดือน
พฤศจิกายน  

วิธีกำรคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์ 



ทุนอุดหนุนการวจัิยเพือ่วิทยานิพนธ์  

จ ำนวนทุน: ไมก่ าหนดจ านวนทุน แต่ขึ้นอยูก่ับ
งบประมาณที่ได้รับ และจ านวนนักศึกษาที่
สมัครขอรับทุน  

มูลค่ำทุน:  

1. ระดับปริญญาเอก 

1.1 งานวิจัยประเภททดลองทางวิทยาศาสตร์/
พัฒนาเคร่ืองมอื/พัฒนานวัตกรรมทีต่้องใช้วัสดุ
ราคาแพง โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท  

1.2 งานวิจัยประเภทเชิงส ารวจ/ศึกษาเชิง
พรรณนา/ทดลองทางสังคมศาสตร์ โครงการละ
ไม่เกิน 28,000 บาท 

2. ระดับปริญญาโท  

2.1 งานวิจัยประเภททดลองทางวิทยาศาสตร์/
พัฒนาเคร่ืองมอื/พัฒนานวัตกรรมทีต่้องใช้วัสดุ
ราคาแพง โครงการละไม่เกิน 12,000 บาท  

2.2 งานวิจัยประเภทเชิงส ารวจ/ศึกษาเชิง
พรรณนา/ทดลองทางสังคมศาสตร์            

โครงการละไม่เกิน 6,000 บาท 

คุณสมบัติ: นักศึกษาทีแ่ผนท าวทิยานิพนธ์
ได้รับการอนุมัติโครงร่างวทิยานพินธ์ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ระยะเวลำกำรรับทุน: ภายใน 2 ปีงบประมาณ 

เงือ่นไข: 

1. นักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย
ต่าง ๆ  ที่สนับสนุนเงินส าหรับการวจัิย จะไม่มี
สิทธิ์สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
วิทยานพินธ์ไดอ้ีก 

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาไมว่่ากรณีใด ๆ และได้รับอนุมัติให้
เข้ามาศึกษาใหม่ นักศึกษาจะไม่มีสทิธิ์สมัคร
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่วทิยานิพนธ์  

3. นักศึกษาจะได้รับเงินทุนตามงบประมาณ
โครงการวิจัยทีไ่ด้รับอนุมัติหลังจากได้ท าบันทึก
ข้อตกลงในการรับทุนเรียบร้อยแล้ว 

4. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลทีแ่จ้งมาในใบ
สมัครขอรับทุนและข้อมูลการขอทนุผ่าน
ระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง บัณฑิต
วิทยาลัยขอสงวนสทิธิ์ในการระงับการ
พิจารณาการให้ทุนดังกล่าว  

5. ในกรณีนักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนแล้ว 
และทางบัณฑิตวิทยาลัยขอให้ปรับแก้
เอกสารประกอบการรับทุน เช่น การปรับแก้
ไขวงเงิน หรือรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เป็นต้น หากนักศึกษาไม่ปรับแกไ้ขเอกสาร
และส่งภายในเวลาทีก่ าหนด บัณฑติวิทยาลัย
ขอตัดสทิธิก์ารขอรับทุน 

ก ำหนดกำรรับสมคัร: เดือนมีนาคม 

วิธีกำรคัดเลอืก:  พิจารณาจากโครงการวิจัย
ของนักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานพินธ์ (บว.2) ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ ำนวนทุน: ประมาณ 10 ทุน 

มูลค่ำทุน: ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 

คุณสมบัติ: นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก หรือ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ระยะเวลำกำรรับทุน: ไม่เกิน 2 ปี 

เงื่อนไข:  

1. ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชุมชน
ภาคใต้ 

2. มุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงสาธารณะทั้งภาค
สังคม และ/หรือเศรษฐกิจ 

3. มีผลลัพธ์ (Outcome) เชิงประจักษ์และเป็น
รูปธรรม 

4. ต้องไม่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัย 

ก ำหนดกำรรับสมัคร: เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

วิธีกำรคัดเลือก:   

1. พิจารณารอบแรกจากเอกสารเชิงหลักการ
โครงการวิจัย  

2. หากผ่านคัดเลือกรอบแรก เข้ารับการสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการ 

ทุนอุดหนุนการวจัิยเพือ่วิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาชุมชน 

 

 

 

ทุนผู้ช่วยสอน 

จ ำนวนทุน: 40   ทุน 

มูลค่ำทุน: ทุนละ 30,000 บาท 

คุณสมบัติ: นักศกึษาระดับปริญญาโท 

ระยะเวลำกำรรับทุน:  10 เดือน  

เง่ือนไข:  

1. ช่วยท างานที่มีลกัษณะเกี่ยวกับวิชาการในสาขาที่
ก าลังศึกษาอยู่ 

1.1 ช่วยควบคุมการปฏิบัติการในระดับปรญิญาตรี 

1.2 ช่วยตรวจแบบฝึกหัดและรายงานในระดับปริญญา
ตร ี

1.3 เป็นผู้ช่วยสอน หรือผู้บรรยายทบทวนในระดับ
ปริญญาตร ี

1.4 งานอืน่ ๆ ด้าน วิชาการที่หัวหน้าภาควชิา
มอบหมาย 

2. ท างานให้กับภาควิชาในหน้าที่ตามขอ้ 1 

ก ำหนดกำรรับสมัคร:  เดอืนเมษายน - พฤษภาคม 

วิธีกำรคัดเลือก: คณะฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
นักศกึษาเข้ารับทนุผู้ช่วยสอน 

 



Service 

Learning 

means 

learning by 

serving the 

community. 

Prince of 

Songkla 

University 

aims to apply 

these 

principles 

successfully, 

as guided by 

the motto of 

the “Prince of 

Songkla”, His 

Royal 

Highness 

Prince 

Mahidol 

Adulyadej: 

“Our Soul is 

for the Benefit 

of Mankind”.  

ทุนอุดหนุนการวจัิยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

ทุนอุดหนุนการวจัิยของมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี 

จ ำนวนทุน: ไม่ก าหนดจ านวนทุน 

มูลค่ำทุน: ทุนละไม่เกิน 100,000 
บาท 

คุณสมบัติ:  

1. มีสัญชาติไทย 

2. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ 
พลังงานทดแทน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได้รับอนุมัติหัวข้อการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/
วิทยานิพนธ์ในโครงการเดียวกันจาก
แหล่งทุนอื่น ยกเว้นได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิ
จัดสรรเป็นกรณีไป 

ระยะเวลำกำรรับทุน:  

1. ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 - 3 
ปี ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี 
นับต้ังแต่วันท าสัญญารับทุน  

2. ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 - 
5 ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 3 ปี 
นับต้ังแต่วันท าสัญญารับทุน 

เง่ือนไข:  

1. งานวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์
เรื่องที่เสนอขอรับทุนต้องได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยท่ีผู้ขอรับ
ทุนก าลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาน้ันเป็นผู้ควบคุม 
หรือเป็นท่ีปรึกษาในการท าวิจัย/
วิทยานิพนธ์  

2. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวด้วย
รายละเอียดตามโครงการท่ีได้รับ
อนุมัติแล้วต้องได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัยแล้วแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ
ทันที และต้องได้รับความเห็นขอบ
จากมูลนิธิฯ จึงมีสิทธิ์ได้รับทุนการ
วิจัยต่อไป ยกเว้นการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อการวิจัยจะงดการให้ทุน 

3. ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถท า
การวิจัย/วิทยานิพนธ์ต่อไปได้หรือไม่
อาจท าการวิจัย/วิทยานิพนธ์ให้แล้ว
เสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติ
งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ตามโครงการท่ี
ได้รับอนุมัติผู้รับทุนหรือผู้แทนยื่นค า
ร้องต่อมูลนิธิฯ  

4. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ควรเป็น
งานเชิงพัฒนาไม่ใช่ส ารวจอย่างเดียว  

5. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะระงับ
การให้ทุน ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือตาม
โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์  

ก ำหนดกำรรับสมัคร: เดือนตุลาคม 

วิธีกำรคัดเลือก:  

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาท่ีผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกงานวิจัย/
วิทยานิพนธ์ท่ีสมควรได้รับทุน
เบื้องต้นและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารทุนฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

2. เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติทุนแล้ว        
ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญาขอรับทุน 
จ านวน 2 ชุด ยื่นต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนฯ  

3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการ
วิจัยในสาขาวิชาท่ีขอรับทุน 

4. สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาท่ี
ได้รับทุน 

5. มีเมธีวิจัยเป็นท่ีปรึกษาและควบคุม
การด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลำกำรรับทุน: ไม่เกิน 2 ปี 

เง่ือนไข: เป็นไปตามข้อก าหนดของทุน 

ก ำหนดกำรรับสมัคร: เดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 

วิธีกำรคัดเลือก: เป็นไปตามข้อก าหนด
ของทุน 

จ ำนวนทุน: เป็นไปตามนโยบายของ
สนพ. 

มูลค่ำทุน:  

ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 
100,000 บาท 

ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน  
250,000 บาท 

คุณสมบัติ:  

1. เป็นนักศึกษาซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษา ท่ีท างานวิจัยใน
หัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน 

2. เป็นผู้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเอง 

 

 



ทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and 

Mathematics) เพือ่การวจัิยและพฒันาส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

จ ำนวนทุน: 150 ทุน 

มูลค่ำทุน:   

1. ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท  

2. ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 144,000 
บาท  

คุณสมบัติ:  

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

2. ผลการเรียน (GPA) ระดับปริญญาโท ไม่ต า
กว่า 3.00 หากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องมี
ผลงานทางวิชาการ/เทคโนโลยี หรือผลงานอื่น
เป็นท่ียอมรับ และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผู้คัดเลือก 

3. มีความสนใจในการท าโครงงานหรืองานวิจัย
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4. ต้องไม่เป็นผู้ท่ีรับทุนซ้ าซ้อนในหมวดท่ี
โครงการสนับสนุน (ค่าใช้จ่ายรายเดือน) กับ
ทุนการศึกษาอื่น ๆ (ยกเว้นได้รับการสนับสนุน
เป็นพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม) 

ระยะเวลำกำรรับทุน: 6 – 12 เดือน  

เง่ือนไข:  

1. นักศึกษาเข้าร่วมท างานวิจัยกับบริษัท/
ภาคอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 6 - 12 เดือน 

2. ได้รับค่าตอบแทนจากสวทช. ระหว่างท่ี
ร่วมงานวิจัยเท่าน้ัน (ระดับปริญญาโท 10,000 
บาท/เดือน และระดับปริญญาเอก 12,000 
บาท/เดือน) 

3. นักศึกษาส่งมอบผลรายงานความก้าวหน้า 
ให้กับโครงการฯ ทุกๆ 3 เดือน หากนักศึกษามี
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยอื่นๆ ในช่วงการท า
รายงานจะต้องแนบส าเนาผลงาน(หากมี) ส่งให้
ทางโครงการด้วย 

ก ำหนดกำรรับสมัคร: เดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน - พฤษภาคม  

วิธีกำรคัดเลือก: คณะกรรมการของสวทช. จะ
พิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผลการ
ตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

ติดต่อสอบถาม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ชั้น 10 - 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
โทรศัพท์ 0-7428-6997 โทรสาร 0-7428-6992 
E-mail address: grad@group.psu.ac.th 
https://grad.psu.ac.th/en/  
All Rights Reserved, Copyright © 2019 Graduate School,  
Prince of Songkla University  

  

หมำยเหตุ:  

1. กำรจัดสรรทุนต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2. เง่ือนไขกำรรับทุนเป็นไปตำมประกำศฯ ประจ ำปีกำรศึกษำนั้นๆ 

3. ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม 2562 

 

 

 
 




