
 

 

 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง  “ทนุศิษย์ก้นกุฏิ คณะวิศวกรรมศาสตร์” 

******************* 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาประเภททุนศิษย์ก้นกุฏิ 
จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาและวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นํามาซ่ึงการเพิ่มผลงานวิจัยของหลักสูตรและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการได้มาซ่ึงบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเกณฑ์การสนับสนุนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  

ในประกาศนี้คําว่า   “ทุน” หมายถึง   ทุนศิษย์ก้นกุฏิ 
“นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“ผู้ได้รับทุน” หมายถึง   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน

ศิษย์ก้นกุฏิ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“คณะ” หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “หลักสูตร”    หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขา”    หมายถึง   สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. จํานวนทุนการศึกษา 
1.1. จํานวนทุนท่ีจัดสรรให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ พิจารณาการให้ทุนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควร โดยจัดสรรทุนให้ภายใต้กรอบวงเงินกองทุนวิจัย ฯ  
1.2. จํานวนทุนท่ีจัดสรรให้แต่ละสาขาวิชา ในแต่ละปี หากไม่ได้จัดสรรให้นักศึกษา จะไม่สามารถคงทุนไว้ใช้ในปีถัดไปได้  

2. มูลค่าทุนการศึกษา 
2.1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.2. คณะจะจัดสรรเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้รับทุนโดยตรงเดือนละ 4,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 48,000 บาท/ปี ยกเว้น 

กรณีได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ 
2.3. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพนักศึกษาไปยังกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการในทุก ๆ สิ้นเดือน 
2.4. กรณีท่ี สาขาวิชาแจ้งรายชื่อผู้ขอรับทุนหลังจากวันท่ีคณะกําหนด หรือหลังจากกําหนดชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ไปแล้วนั้น นักศึกษาจะต้องชําระธรรมเนียมการศึกษาด้วยตัวเอง และจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
การศึกษาแรกของการรับทุน 

2.5. คณะสามารถพิจารณาพักการให้ทุนนักศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษามีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือตามเกณฑ์ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือสาขาวิชากําหนดได้ 

2.6. มูลค่าทุนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา และคณบดี 
 
 
 

3. ระยะเวลา/... 



 

3. ระยะเวลาการให้ทุน   
2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  

4. หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีมีสิทธ์ิสมัคร 
 ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรพิเศษ)  

5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
5.1. เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารย์ประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร 

6. การคัดเลือกผู้รับทุน 
6.1. หลังจากที่สาขาวิชาได้รับการจัดสรรทุนแล้ว สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนในภาคการศึกษาท่ี 1 ได้ตาม

เกณฑ์ในข้อท่ี 6.4 กรณีนักศึกษาท่ีขอรับทุนในภาคการศึกษาที่ 2 จะพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควร 

6.2. อาจารย์และนักศึกษาผู้ประสงค์ขอรับทุน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จากเว็บไซต์ของคณะในส่วนของบัณฑิตศึกษา 
และย่ืนใบสมัครได้ท่ี สาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู่ ภายในระยะเวลาท่ีคณะประกาศรับสมัคร 

6.3. สาขาวิชาดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ี 
สาขาวิชากําหนด และแจ้งชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมแจ้งชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.4. เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แบ่งเป็น 4 กรณี ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

กรณีท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักเป็นอาจารย์ใหม่ (อายุงาน 0-5 ปี) จะต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการรับสมัครทุน และจะต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์
อาวุโสซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรณีท่ี 2 นักศึกษาท่ีมี Class Rank Top 33% ของแต่ละสาขา  
กรณีท่ี 3 นักศึกษาท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน จากแหล่งทุนต่าง ๆ 
กรณีที 4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ัวไป ไม่แยกตามสาขาวิชา พิจารณาการให้ทุนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดสรรทุนให้ภายใต้กรอบวงเงินกองทุนวิจัย ฯ 

7. หลักฐานและเอกสารท่ีจะต้องยื่นในการสมัครขอรับทุน 
7.1. ใบสมัครขอรับทุนศิษย์กน้กุฏิ      จํานวน 1 ชุด 
7.2. ใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี     จํานวน 1 ชุด  
7.3. ใบรับรองแพทย์       จํานวน 1 ชุด 
7.4. ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับทุนจากแหล่งอ่ืน ให้นักศึกษาแนบหลักฐานการรับทุนดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

7.5. เอกสารแนบอ่ืนตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

8. การรายงานผลการรับทุน 
8.1. นักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการรับทุน พร้อมใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษานั้น เม่ือสิ้นภาค

การศึกษา ตามรูปแบบรายงานผลการรับทุนท่ีคณะกําหนด เพ่ือให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป 

 
8.2. นักศึกษา/... 



 

8.2. นักศึกษาท่ีไม่ส่งรายงานผลการรับทุนภายในระยะเวลาที่คณะกําหนดจะต้องชี้แจงเหตุผลเพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. ข้อผูกพันและข้อปฏิบัติ 
9.1. นักศึกษาผู้ได้รับทุน ต้องช่วยปฏิบัติงานตามภาระงานท่ี สาขาวิชามอบหมายไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่

เกิน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะขอให้เข้าร่วม 
9.2. นักศึกษาผู้รับทุน จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาท่ี 1 ท่ีเข้าศึกษา และต้องส่งรายงานผลคะแนน

การสอบภาษาอังกฤษพร้อมส่งรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาซ่ึงผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีรายงานในแต่ละคร้ัง
จะต้องมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกคร้ัง หากผลคะแนนไม่เพ่ิมข้ึนผู้ รับทุนจะต้องทําแผนรายงานเพ่ือชี้แจงต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ผู้รับทุนระดับปริญญาโท 
จะต้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษภายใน 3 ภาคการศึกษา และผู้รับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องสอบผ่านคะแนน
ภาษาอังกฤษภายใน 4 ภาคการศึกษา หากผู้รับทุนไม่สามารถสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษได้ตามระยะเวลาที่กําหนด จะมี
ผลต่อการพิจารณาการให้ทุนต่อให้ภาคการศึกษาถัดไป 

9.3. ในช่วงเวลารับทุน นักศึกษาต้องทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาและการวิจัยอย่างเต็มท่ี   
9.4. ผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
9.5. ผู้รับทุนสามารถรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนได้ แต่ต้องไม่ขัดกับเงื่อนไขของแหล่งทุน ท้ังนี้สามารถรับทุนซํ้าซ้อนได้เฉพาะ

ในส่วนของค่าครองชีพรายเดือนเท่านั้น 
9.6. ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล Scopus  เป็นอย่างน้อย ก่อนสําเร็จการศึกษา 

10. การระงับการให้ทุน     
10.1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้ระงับทุน 
10.2. นักศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 
10.3. ไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านได้ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เข้าศึกษา จนถึง

วันปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาน้ัน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
10.4. ลาออก/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
10.5. มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
10.6. ลาพักการศึกษา 
10.7. ผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา ท่ีได้กําหนดไว้ 
10.8. นักศึกษาท่ีไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าผลการรับทุนตามท่ีคณะกําหนด จะถูกพิจารณาระงับการให้ทุนในภาค

การศึกษาถัดไป 

11. การเรียกทุนคืน 
11.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้ต้ังใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยไม่มี

เหตุผลอันควร ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินท้ังหมดท่ีได้รับไปแล้วให้กับคณะหรือตามท่ีคณะเห็นสมควร 
11.2  ผู้ท่ีถูกระงับการให้ทุนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ผู้รับทุน

คืนเงินท้ังหมดท่ีได้รับไปแล้วให้กับคณะหรือตามท่ีคณะเห็นสมควร 
11.3 กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 8, 9 และ 10 ตามประกาศการรับทุนข้างต้น ให้ผู้รับทุนคืนเงินท้ังหมดท่ี

ได้รับไปแล้วให้กับคณะหรือตามท่ีคณะเห็นสมควร 

12. การปฏิบัติตามประกาศคณะฯ  
ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็น

ท่ีสุด 

 

บรรดา/... 



 

บรรดาประกาศและหนังสือสั่งการอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  



 

 

 

(สําเนา) 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง  “ทนุศิษย์ก้นกุฏิ คณะวิศวกรรมศาสตร์” 
******************* 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาประเภททุนศิษย์ก้นกุฏิ 
จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาและวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นํามาซ่ึงการเพิ่มผลงานวิจัยของหลักสูตรและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการได้มาซ่ึงบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเกณฑ์การสนับสนุนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  

ในประกาศนี้คําว่า   “ทุน” หมายถึง   ทุนศิษย์ก้นกุฏิ 
“นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“ผู้ได้รับทุน” หมายถึง   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน

ศิษย์ก้นกุฏิ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“คณะ” หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “หลักสูตร”    หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขา”    หมายถึง   สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. จํานวนทุนการศึกษา 
1.1. จํานวนทุนท่ีจัดสรรให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ พิจารณาการให้ทุนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควร โดยจัดสรรทุนให้ภายใต้กรอบวงเงินกองทุนวิจัย ฯ  
1.2. จํานวนทุนท่ีจัดสรรให้แต่ละสาขาวิชาในแต่ละปี หากไม่ได้จัดสรรให้นักศึกษา จะไม่สามารถคงทุนไว้ใช้ในปีถัดไปได้  

2. มูลค่าทุนการศึกษา 
2.1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.2. คณะจะจัดสรรเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้รับทุนโดยตรงเดือนละ 4,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 48,000 บาท/ปี ยกเว้น 

กรณีได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ 
2.3. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพนักศึกษาไปยังกลุ่มงานสนบัสนุนวิชาการ ในทุก ๆ สิ้นเดือน 
2.4. กรณีท่ี สาขาวิชาแจ้งรายชื่อผู้ขอรับทุนหลังจากวันท่ีคณะกําหนด หรือหลังจากกําหนดชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ไปแล้วนั้น นักศึกษาจะต้องชําระธรรมเนียมการศึกษาด้วยตัวเอง และจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
การศึกษาแรกของการรับทุน 

2.5. คณะสามารถพิจารณาพักการให้ทุนนักศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษามีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือตามเกณฑ์ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือสาขาวิชากําหนดได้ 

2.6. มูลค่าทุนการศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา และคณบดี 
 
 
 
 3. ระยะเวลา/... 



 

3. ระยะเวลาการให้ทุน   
 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  

4. หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีมีสิทธ์ิสมัคร 
 ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรพิเศษ)  

5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
5.1. เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารย์ประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร 

6. การคัดเลือกผู้รับทุน 
6.1. หลังจากที่สาขาวิชาได้รับการจัดสรรทุนแล้ว สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนในภาคการศึกษาท่ี 1 ได้ตาม

เกณฑ์ในข้อท่ี 6.4 กรณีนักศึกษาท่ีขอรับทุนในภาคการศึกษาที่ 2 จะพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควร 

6.2. อาจารย์และนักศึกษาผู้ประสงค์ขอรับทุน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จากเว็บไซต์ของคณะในส่วนของบัณฑิตศึกษา 
และย่ืนใบสมัครได้ท่ี สาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู่ ภายในระยะเวลาท่ีคณะประกาศรับสมัคร 

6.3. สาขาวิชาดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ี 
สาขาวิชากําหนด และแจ้งชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมแจ้งชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.4. เกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แบ่งเป็น 4 กรณี ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

กรณีท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักเป็นอาจารย์ใหม่ (อายุงาน 0-5 ปี) จะต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการรับสมัครทุน และจะต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์
อาวุโสซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรณีท่ี 2 นักศึกษาท่ีมี Class Rank Top 33% ของแต่ละสาขา  
กรณีท่ี 3 นักศึกษาท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน จากแหล่งทุนต่าง ๆ 
กรณีที 4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ัวไป ไม่แยกตามสาขาวิชา พิจารณาการให้ทุนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดสรรทุนให้ภายใต้กรอบวงเงินกองทุนวิจัย ฯ 

7. หลักฐานและเอกสารท่ีจะต้องยื่นในการสมัครขอรับทุน 
7.1. ใบสมัครขอรับทุนศิษย์กน้กุฏิ      จํานวน 1 ชุด 
7.2. ใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี     จํานวน 1 ชุด  
7.3. ใบรับรองแพทย์       จํานวน 1 ชุด 
7.4. ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับทุนจากแหล่งอ่ืน ให้นักศึกษาแนบหลักฐานการรับทุนดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

7.5. เอกสารแนบอ่ืนตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

8. การรายงานผลการรับทุน 
8.1. นักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการรับทุน พร้อมใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษานั้น เม่ือสิ้นภาค

การศึกษา ตามรูปแบบรายงานผลการรับทุนท่ีคณะกําหนด เพ่ือให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป 

 
8.2. นักศึกษา/... 



 

8.2. นักศึกษาท่ีไม่ส่งรายงานผลการรับทุนภายในระยะเวลาที่คณะกําหนดจะต้องชี้แจงเหตุผลเพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. ข้อผูกพันและข้อปฏิบัติ 
9.1. นักศึกษาผู้ได้รับทุน ต้องช่วยปฏิบัติงานตามภาระงานท่ี สาขาวิชามอบหมายไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่

เกิน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะขอให้เข้าร่วม 
9.2. นักศึกษาผู้รับทุน จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาท่ี 1 ท่ีเข้าศึกษา และต้องส่งรายงานผลคะแนน

การสอบภาษาอังกฤษพร้อมส่งรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาซ่ึงผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีรายงานในแต่ละคร้ัง
จะต้องมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกคร้ัง หากผลคะแนนไม่เพ่ิมข้ึนผู้ รับทุนจะต้องทําแผนรายงานเพ่ือชี้แจงต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ผู้รับทุนระดับปริญญาโท 
จะต้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษภายใน 3 ภาคการศึกษา และผู้รับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องสอบผ่านคะแนน
ภาษาอังกฤษภายใน 4 ภาคการศึกษา หากผู้รับทุนไม่สามารถสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษได้ตามระยะเวลาที่กําหนด จะมี
ผลต่อการพิจารณาการให้ทุนต่อให้ภาคการศึกษาถัดไป  

9.3. ในช่วงเวลารับทุน นักศึกษาต้องทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาและการวิจัยอย่างเต็มท่ี   
9.4. ผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
9.5. ผู้รับทุนสามารถรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนได้ แต่ต้องไม่ขัดกับเงื่อนไขของแหล่งทุน ท้ังนี้สามารถรับทุนซํ้าซ้อนได้เฉพาะ

ในส่วนของค่าครองชีพรายเดือนเท่านั้น 
9.6. ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ซ่ึงได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล Scopus  เป็นอย่างน้อย ก่อนสําเร็จการศึกษา 

10. การระงับการให้ทุน     
10.1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้ระงับทุน 
10.2. นักศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 
10.3. ไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านได้ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เข้าศึกษา จนถึง

วันปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาน้ัน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
10.4. ลาออก/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
10.5. มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
10.6. ลาพักการศึกษา 
10.7. ผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา ท่ีได้กําหนดไว้ 
10.8. นักศึกษาท่ีไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าผลการรับทุนตามท่ีคณะกําหนด จะถูกพิจารณาระงับการให้ทุนในภาค

การศึกษาถัดไป 

11. การเรียกทุนคืน 
11.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้ต้ังใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยไม่มี

เหตุผลอันควร ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินท้ังหมดท่ีได้รับไปแล้วให้กับคณะหรือตามท่ีคณะเห็นสมควร 
11.2  ผู้ท่ีถูกระงับการให้ทุนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ผู้รับทุน

คืนเงินท้ังหมดท่ีได้รับไปแล้วให้กับคณะหรือตามท่ีคณะเห็นสมควร 
11.3 กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 8 ,9 และ 10 ตามประกาศการรับทุนข้างต้น ให้ผู้รับทุนคืนเงินท้ังหมดท่ี

ได้รับไปแล้วให้กับคณะหรือตามท่ีคณะเห็นสมควร 

12. การปฏิบัติตามประกาศคณะฯ  
ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็น

ท่ีสุด 

 

บรรดา/... 



 

บรรดาประกาศและหนังสือสั่งการอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
 

(ลงชื่อ) ธนิต เฉลิมยานนท์    
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สําเนาถูกต้อง 

(นางสาวศุภลักษณ์ ต้ังกิจเชาวลิต)       ศุภลักษณ์ /ร่าง/พิมพ์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา         พัชชลี/ทาน 


