
 
 
 

 
 
 

(สำเนา) 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง    การรับสมคัรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ  2564  เพิ่มเติม 
-------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ  2564      
เพิ่มเตมิ ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

1. มูลค่าทุน 
 

งานวิจัย 
 มูลค่าทุนโครงการละไม่เกิน* 

             (บาท) 
1.1 ระดับปริญญาเอก 
 - งานวิจัยประเภททดลองทางวิทยาศาสตร์/
  พัฒนาเครื่องมือ/พัฒนานวัตกรรมทีต่อ้ง 
  ใช้วัสดุราคาแพง   

 
50,000 

 

- - งานวิจัยประเภทเชิงสำรวจ/ศึกษาเชงิ 
  พรรณนา/ทดลองทางสังคมศาสตร์ 

28,000 

1.2 ระดับปริญญาโท 
- - งานวิจัยประเภททดลองทางวิทยาศาสตร์/

  พัฒนาเครื่องมือ/พัฒนานวัตกรรมที่ต้อง 
  ใช้วัสดุราคาแพง 

 
12,000 

  - งานวิจยัประเภทเชงิสำรวจ/ศึกษาเชิง 
   พรรณนา/ทดลองทางสังคมศาสตร์ 

6,000 

 
 * หมายเหตุ   มลูค่าทุนอาจมีการปรับลดใหส้อดคล้องกับงบประมาณที่ไดร้ับและจำนวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน 
 

 2. คุณสมบัติ 
2.1 นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และได้รับการอนุมัติโครงร่างวทิยานพินธ์ (บว.2) แลว้  
 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

   2.2  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยต่าง ๆ  ทีส่นับสนุนเงินสำหรับการวิจัย จะไม่มีสิทธ์ิสมัครขอรับ 
    ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้อีก เช่น   
    2.2.1 ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนา 
     อาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    2.2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาได้รับการจัดสรรในปีก่อนหน้า 
     นี้แล้ว รวมถึงกรณีทีน่ักศึกษาได้ขอยกเลิกการรับทุนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

2.2.3 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
2.2.4 ทุนอุดหนุนอื่น ๆ  เช่น ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิ เษก (คปก.) ทุนผู้ ช่วยวิจัยเพื่อ
 อุตสาหกรรม (พวอ.) ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  ฯลฯ ที่มีการสนับสนุน
 ค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  
2.2.5 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่ อวิทยานิพนธ์ของกองทุน  His Royal Highness Prince Khalifa Bin 
 Salman Al Khalif  ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน   
ยกเว้นผู้ที่ได้ทุนจากทุกแหล่งทุนทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ระยะเวลาการรับทุนสิ้นสุดก่อนจะยื่นขอ
ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สามารถขอสมัครทุนนีไ้ด้ 

 
2.2.6  นักศึกษา....... 
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    2.2.6 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีไ่ดร้ับการจัดสรรทุนแล้วต่อมาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ  
     และกลับเข้าศึกษาใหม ่นักศึกษาจะไมม่ีสิทธ์ิสมัครขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  
 3. เง่ือนไขการรับทุน 

3.1 นักศึกษาจะได้รับเงินทุนตามงบประมาณโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับอนุมัตหิลังจากได้ทำบันทึกข้อตกลง 
 ในการรับทุนเรยีบร้อยแล้ว 

3.2 หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาในใบสมัครขอรับทุนและข้อมลูการขอทุนผ่านระบบไม่ตรงกับ 
ความเป็นจริง บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการพิจารณาการให้ทุนดังกล่าว  

 3.3 ในกรณีนักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนแล้ว และบณัฑิตวิทยาลัยขอใหป้รับแก้เอกสารประกอบการ    
  รับทุน เช่น การปรับแก้ไขวงเงนิ หรือรายละเอยีดค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ เป็นต้น หากนักศึกษาไมป่รับแกไ้ข
  เอกสารและส่งภายในเวลาที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยขอตัดสิทธ์ิการขอรับทุนในปีนี้ 
 3.4 นักศึกษาท่ีได้รับทุนแล้วตอ้งปฏิบตัิตามประกาศบณัฑติวิทยาลยั เรือ่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการ
  วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบับัณฑติศึกษาอย่างเคร่งครัด และภายในระยะเวลาที่กำหนด หาก
  ไม่ปฏิบตัิตามนักศึกษาที่ไดร้ับทุนดังกล่าวต้องคืนเงินทุนเตม็จำนวนหรือบางส่วนตามที่บัณฑติวิทยาลยั
  เห็นสมควร 
 3.5  นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนทีค่ณะต้นสังกัดภายใน 2 ปีงบประมาณและ 
  ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 4. กำหนดการรับสมัคร 
    15 – 30 มิถุนายน 2564  1. นักศึกษากรอกรายละเอียดการขอทุนอุดหนุนการวิจัยผา่น 
         ระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศกึษา พร้อมดาวน์โหลด 
         แบบเสนอโครงการวิจัยจากระบบ   
         (https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/)  

   2. นักศึกษาอัปโหลดแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
    ฉบับสมบรูณ ์พร้อมหลักฐานการสมัคร (ถ้ามี) ในรูปแบบ PDF File 
     ผ่านระบบระบบการขอรับทุนระดบับัณฑิตศึกษา  
     (https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/) 

    9 กรกฎาคม 2564  คณะพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบการจัดสรรทุนการศึกษา 
       ระดับบณัฑติศึกษา  
        (https://gradmis.psu.ac.th/grad_scholarship/scholar_request/ ) 
        และส่งข้อมลูให้บัณฑิตวิทยาลัยตอ่ไป 
   23  กรกฎาคม 2564  พิจารณาโครงการวิจัย และแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุน 
    26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564   นักศึกษาปรับแก้ไขวงเงินท่ีไดร้ับการจัดสรร/ปรับกลุ่มสาขางานวิจัย 
          ใหถู้กต้องและดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงจาก 
          ระบบการขอทุนระดับบณัฑติศึกษา และส่งที่คณะ 
    27  สิงหาคม 2564   คณะฯ รวบรวมแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ใบสำคญัรับเงนิ และ
        บันทึกข้อตกลงมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
   5. หลักฐานการสมัคร 
    แบบขออนุมัติโครงรา่งวทิยานิพนธ์ (บว.2) ในกรณีไม่มีข้อมลูในระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย   
    (https://gradmis.psu.ac.th) 

 6. การพิจารณาจัดสรรทุน 
  6.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการจดัสรรเงินอุดหนุนการวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ ์

   6.2 พิจารณาจัดสรรให้กับนักศกึษาบณัฑิตศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 เป็นลำดับแรก 
    และนักศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศึกษา 2562 จะพจิารณาเป็นลำดับถัดไป 

  6.3 ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นทียุ่ติ โดยไม่มีการอุทธรณ ์ 
 

7. เอกสาร....... 
 
 

 

https://gradmis.psu.ac.th/grad_scholarship/scholar_request/
https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/)%20และ
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 7. เอกสารยืนยันการรับทุน  

  7.1 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
    ฉบับสมบูรณ์ โดยมีจำนวนเงินตามที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้และจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุน
    การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่าย 
    กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัย
    จะปรับลดรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว   
  7.2 ใบสำคัญรับเงิน 
  7.3 บันทึกข้อตกลง 
 8. การเบิกจ่ายเงินทุน 

8.1 เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ  
 8.2 ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินภายใน 2 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดสรร 
 8.3 รายจ่ายที่สนับสนุนให้เป็นไปตามประกาศที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (เรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่าย
  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
  9. สถานที่ติดต่อสอบถาม  
   วิทยาเขตหาดใหญ่ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ช้ัน 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากร- 
  การเรียนรู้  (Learning Resources Center) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7428 6983 หรือ        
  E-mail : grad@group.psu.ac.th หรือ http://www.grad.psu.ac.th 

วิทยาเขตปัตตานี 
 กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร. 0 7331 3940-50 ต่อ 5185 หรือ E-mail : chemaya.c@psu.ac.th 
วิทยาเขตภูเก็ต 

   งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต          
  80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม  ต.กะทู ้ อ.กะทู้ จ.ภเูก็ต 83120  โทร.0-7627-6506  หรือ  E-mail :  
  sutita.k@phuket.psu.ac.th 
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
  งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีอ.เมือง            
 จ.สุราษฎร์ธาน ี84000  โทร 0 7727 8854 หรือ E-mail : chonthida.s@psu.ac.th  
 
  ประกาศ  ณ ววันที่   3   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
   
 
            (ลงช่ือ)        ชลธ ี  ชีวะเศรษฐธรรม 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธ ี  ชีวะเศรษฐธรรม) 
              รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิจยัและนวตักรรม 
                                                                             ปฏิบัติการแทนคณบดบีัณฑติวิทยาลัย 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์   ฟ้ารุ่งสาง)                                                                       
 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสมศรี   หลีวิจิตร) 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        สมศร/ีรา่ง/พิมพ์/ทาน 
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