
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับแก้ไข) 

  

  ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และเรื่องแนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณปี 2564                
ตามนโยบายการบริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ ลงวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1. รายการเพ่ือสนับสนุน                
การจัดการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา ซึ่งก าหนดกรอบเงินรวมกันไว้ ในงบประมาณเงินรายได้ แผนงานจัดการ
ศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ รายการ “อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดการศึกษา” ก าหนดแนวทางการ
สนับสนุน ข้อ 1.3 ทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา….นั้น ในการนี้ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับแก้ไข) โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้  

1. รายละเอียดการให้ทุนและการขอทุน 
  1.1 วัตถุประสงค์ของการให้ทุน เพ่ือสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(ปริญญาโท–ปริญญาเอก) คณะวิทยาศาสตร์  
        1.2 มูลค่าทุน 15,000 บาท/คน/ปีการศึกษา โดยสนับสนุนภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนที่

ก าหนดไว้ของหลักสูตร* ดังนี้ 
              - ระดับ ปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปี  
              - ระดับ ปริญญาเอก แบบ โท-เอก ไม่เกิน 3 ปี 
              - ระดับ ปริญญาเอก แบบ ตรี-เอก ไม่เกิน 4 ปี 
         1.3 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ และได้รับอนุมัติให้เข้ามาศึกษาใหม่ การอนุมัติทุน 

ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
   1.4 ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้ทุนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์              

เพ่ืออุตสาหกรรม 
   1.5 นักศึกษาจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการลงนามแล้ว ที่งานสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน 1 ชุด 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุน 
*กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนแผนที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนตาม

สิทธิ์ระยะเวลาการศึกษาตามแผน 
 

2. แนวทางการเบิกจ่ายเงินทนุ 
งานการเงินและบัญชีจะจ่ายเงินทุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยจัดสรรให้ตามปีการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ระดับปริญญาโท มีเงื่อนไขการจ่ายเงินดังนี้ 
       เบิกจ่ายปีงบประมาณที ่1 เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (บว.1)  
 ในระบบ SC-Graduation  
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       เบิกจ่ายปีงบประมาณที ่2 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) 
 2.2 ระดับปริญญาเอก แบบ โท-เอก มีเงื่อนไขการจ่ายเงินดังนี้ 

     เบิกจ่ายปีงบประมาณที ่1 เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (บว.1)  
             ในระบบ SC-Graduation  
     เบิกจ่ายปีงบประมาณที ่2 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) 

     เบิกจ่ายปีงบประมาณที่ 3 เมื่อนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน/ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ 
แบบใดแบบหนึ่ง  เช่น ตีพิมพ์ผลงาน น าเสนอผลงาน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

            2.3 ระดับปริญญาเอก แบบ ตรี-เอก มีเงื่อนไขการจ่ายเงินดังนี้ 
                   เบิกจ่ายปีงบประมาณที ่1 เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (บว.1)  
            ในระบบ SC-Graduation  
     เบิกจ่ายปีงบประมาณที ่2 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) 
     เบิกจ่ายปีงบประมาณที่ 3 เมื่อนักศึกษาส่ง progress report (บว.9) ในระบบ SC-Graduation   

     เบิกจ่ายปีงบประมาณที่ 4 เมื่อนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน/ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ 
แบบใดแบบหนึ่ง เช่น ตีพิมพ์ผลงาน น าเสนอผลงาน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

 

3.  การใช้จ่ายเงินและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
3.1 ทุนสนับสนุนให้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
      3.1.1 ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมา ค่า page charge ค่าจ้างวิเคราะห์ต่าง ๆ  
      3.1.2 ค่าวัสดุ เช่น สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร ถุงมือ  
      อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ (ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายค่าจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์)  

                 3.1.3 ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานของนักศึกษา โดยไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
                 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
                 3.1.4 ค่าครุภัณฑ์ สามารถจัดซื้อได้ตามวงเงินทุนที่ได้รับและจัดซื้อตามระเบียบของพัสดุ 

    3.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ผู้รับทุน ส่งข้อเสนอโครงการ (ฉบับอนุมัติ) และ แบบรายงาน
การเงิน พร้อมใบเสร็จ/เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ที่เป็นไปตามระเบียบฯ ไปยังงานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 (ใบเสร็จรับเงินลงวันที่ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564) 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และแบบรายงานการเงิน ได้ที่เว็บไซต์งานสนับสนุน               
การจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ http://www.regis.sci.psu.ac.th/ 

 

 ประกาศอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    3   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                                                                                                                           

0180/2563 

http://www.regis.sci.psu.ac.th/


ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 

 
1. ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)____________________________________________________________ 

(ภาษาอังกฤษ)_____________________________________________________________________  
2. ช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา e-mail และหมายเลขโทรศัพท ์

________________________________________________________________________________  
3. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์e-mail และหมายเลขโทรศัพท ์

________________________________________________________________________________  
4. ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา 

________________________________________________________________________________ 
5. สถานะของนักศึกษา 

 
⃣ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ระยะเวลาการศึกษาตามแผนของหลักสตูร 2 ปี) 

⃣ นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ โท-เอก (ระยะเวลาการศึกษาตามแผนของหลักสตูร 3 ปี) 

⃣ นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ตร-ีเอก (ระยะเวลาการศึกษาตามแผนของหลักสตูร 4 ปี) 

 
6. งบประมาณ (15,000 บาท/คน/ปีการศึกษา โดยสนับสนุนภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว้ของ

หลักสตูร) 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1   
2   
3   
4   

  รวมเงิน (ตัวอักษร_______________________________________)               
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

ลงช่ือ   
                     (นาย/นางสาว_____________________________________) นักศึกษา 

 วันท่ี_______________________  
    

ลงช่ือ   
 (_______________________________________) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 วันท่ี______________________  
    
(   ) อนุมัติ   (   ) ไม่อนุมัติ เพราะ_________________________________________________ 

ลงช่ือ   
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รกักะเปา) 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
 

      วันท่ี_____________________  
 



แบบรายงานการเงิน ทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 

เร่ือง ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนสนบัสนนุรายวชิาวทิยานิพนธ์ ฯ  
เรียน หัวหน้างานการเงินและบัญชี  

 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์_______________________________________________________________ 
ชื่อนักศึกษาและรหัสนักศึกษา_________________________________________________________________ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (แนบข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติ) 
_______________________________________________________________________________________ 
ขอส่งเอกสารเบิกจ่าย ตามเงื่อนไข  

⃣ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระบบ  
SC-Graduation (แนบ บว.1) 

ส าหรับระดบั
ปริญญาโท 

ส าหรับระดบั
ปริญญาเอก 
แบบ โท-เอก 

ส าหรับระดบั
ปริญญาเอก 
แบบ ตรี-เอก ⃣ ได้รับอนมุัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (แนบ บว.2) 

⃣ เผยแพรผ่ลงาน/ส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ ์(แนบหลักฐาน) 

⃣ ส่ง progress report ในระบบ SC-Graduation (แนบ บว.9)   

 
มีเอกสารเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. จ านวนเงินทนุฯ ทีไ่ด้รับอนุมัต/ิปีการศึกษา _______________บาท 
2. จ านวนเงินทนุฯ ทีส่่งเบิก _______________บาท 
3. จ านวนเอกสารทั้งหมด _______________ฉบับ 

(แนบใบเสร็จ พร้อมลงลายมือชือ่รับรอง) 
เพื่อจ่ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ เลขทีบ่ัญช_ี_____________________________________________ 
(ระบุเลขที่บัญชี หรือแนบส าเนาหน้าแรกสมุดธนาคาร) 
 
 
 

ลงช่ือ   
 (_______________________________________) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 วันท่ี_____________________  

 


