(สาเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตผิ ู้สมัครเพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท ประจาปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาปริญญา
ตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง ได้มี โอกาสศึกษาอย่างเข้มข้นตามศักยภาพของตนเองโดยใช้ระยะเวลา
น้อยลง โดยเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์ และสามารถดาเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน ดังนี้
ในประกาศนี้คาว่า
“ทุน”
หมายถึง ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
“ผู้ได้รับทุน”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ”
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ภาควิชา”
หมายถึง ภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์
“สาขา”
หมายถึง สาขาวิชาระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์
1. ข้อมูลทุน
1) ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ทาสัญญารับทุนการศึกษาเสร็จสิ้น คือ
1.1) สาหรับนักศึกษารหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 3 และระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2
1.2) สาหรับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2
2) ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเหมาจ่ายเดือนละ 4,000 บาท จานวน 16 เดือน (ภาคการศึกษาละ 4 เดือน โดยได้รับ
หลังจากทาสัญญาทุนเสร็จแล้ว)
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จานวน 5,000 บาท ต่อ
นักศึกษา 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะได้รับค่าตอบแทน จานวน 3,600 บาทต่อนักศึกษา 1 คน หลังจาก
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาและเงื่อนไขของทุนการศึกษาแล้ว
4) กรณีที่นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน นักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายคงเหลือตาม
ระยะเวลาของการได้รับทุนทั้งหมด
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-22. จานวนทุนและสาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชาระดับปริญญาโทที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาจิตวิทยา

จานวนทุน
5 ทุน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

5 ทุน

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3.1 วิชาเอกพลศึกษา
3.2 วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้

5 ทุน

4. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา

5 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้รับทุน
นักศึกษา
สาหรับสาขาวิชาจิตวิทยา
และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) หรือชั้นปีที่ 4
(รหัส 59)
3. ลงทะเบียนเก็บหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าว่า 3.00
และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
4) ผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์
5) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3
หรือ 4 (รหัส 59 หรือ 60)
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 3
หรือ 4 (รหัส 59 หรือ 60)
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่กาลัง
ศึกษาในชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)
ทั้งนี้ วิชาเอกพลศึกษา นักศึกษาต้อง
ศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาเท่านั้น
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่กาลัง
ศึกษาในชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)

สาหรับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 (รหัส
59) โดยต้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
ตนเองศึกษาอยู่
2) ลงทะเบียนเก็บหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าว่า 3.00
และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
3) ผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์
4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
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-33. การสมัครเข้าร่วมโครงการปริญญาตรี-โท
สาหรับสาขาวิชาจิตวิทยา
และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1) นักศึกษากาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)
หรือชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 )
2) นักศึกษาสมัครเข้าโครงการฯ ต้องสมัครเป็นผู้ร่วมเรียน
รายวิชาบัณฑิตศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
สาหรับนักศึกษารหัส 60 และในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
และ 2 สาหรับนักศึกษารหัส 59 โดยเลือกลงรายวิชาในระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต
3) นักศึกษาต้องเริ่มพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 หรือในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ของชัน้ ปีที่ 5 และได้รับความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท อย่างน้อย
10%
4) คุณสมบัติของนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการปริญญา
ตรี-โท
4.1) รายวิชาของผู้ร่วมเรียนต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป
และ
4.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00
และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท อย่างน้อย 10%
5) นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องดาเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กาหนดภายใน
ระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งดาเนินการเทียบ
โอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนหลัง
เปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
6) ให้นักศึกษาผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาโท
และดาเนินการตามขั้นตอนการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์
ตามระเบียบที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์

สาหรับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
1) นักศึกษากาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5
ปี) (รหัส 59)
2) นักศึกษาสมัครเข้าโครงการฯ ต้องสมัครเป็นผู้ร่วมเรียน
รายวิชาบัณฑิตศึกษา ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
โดยเลือกลงรายวิชาในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่าภาค
การศึกษาละ 9 หน่วยกิต ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่ตนกาลังศึกษาอยู่
3) นักศึกษาต้องเริ่มพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 5 และได้รบั ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์กอ่ นเข้าศึกษาในระดับปริญญา
โท อย่างน้อย 20%
4) คุณสมบัติของนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการปริญญา
ตรี-โท
4.1) รายวิชาของผู้ร่วมเรียนต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป
และ
4.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 3.00
และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท อย่างน้อย 20%
5) นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องดาเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กาหนดภายใน
ระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งดาเนินการเทียบ
โอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนหลัง
เปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
6) ให้นักศึกษาผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาโท
และดาเนินการตามขั้นตอนการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์
ตามระเบียบที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์
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-44. เงื่อนไขการรับทุน
4.1 นักศึกษาผูไ้ ด้รับทุนจะต้องดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
4.2 นักศึกษาผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน และมีผลงานที่ได้รับเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน ก่อนที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
4.3 นักศึกษาผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนอื่นๆ ที่มีรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายรายเดือนอื่น ๆ
4.4 นักศึกษาจะได้รับทุนรายเดือนทันทีที่ทาสัญญารับทุนเสร็จสิ้น
4.5 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือผู้ช่วยสอนให้กับภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดในระหว่างการศึกษาระดับปริญญา
โท ชั้นปีที่ 1
4.6 คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรทุนของคณะฯ หรือคณะฯ ต้องสมทบ เพื่อการศึกษาในระดับเดียวกันเมื่อ
ทุนการศึกษานี้ได้เสร็จสิ้นลง
5. รายงานผลการรับทุน
5.1 นักศึกษาผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการรับทุนพร้อมใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษานั้นเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาตามรูปแบบรายงานผลการรับทุนที่คณะฯ กาหนดเพื่อให้คณะกรรมการวิจัย งานสร้างสรรค์และทุนบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์พิจารณาให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป
5.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานผลการรับทุนในระยะเวลาที่คณะฯ กาหนด จะต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการวิจัย งานสร้างสรรค์และทุนบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ทราบ
5.3 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานผลการรับทุนตามที่คณะฯ กาหนด จะถูกพิจารณาระงับการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป
6. การระงับการให้ทุน
6.1 อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิจัย งานสร้างสรรค์และทุนบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เห็นสมควรให้
ระงับทุน
6.2 ผลการศึกษาหรือผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ ทีไ่ ด้กาหนดไว้
6.3 นักศึกษาไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย)
6.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
6.5 มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง
6.6 ลาพักการเรียน
6.8 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับบัณฑิตศึกษาต่ากว่า 3.25
7. การเรียกทุนคืน
7.1 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถหรือลาออกจากการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รบั ไปแล้วให้กับคณะฯ หรือตามที่คณะฯ เห็นสมควร
7.2 กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างการรับทุน เช่น ไม่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ภายหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ไม่สอบหรือสอบไม่ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
/7.3 การถูกระงับ...

-57.3 การถูกระงับการให้ทุน การเรียกทุนคืน โดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ให้ผู้รับทุน
คืนเงินทั้งหมดที่รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
8. กาหนดการ
ช่วงที่ 1 : การสมัครเป็นผู้ร่วมเรียน
ช่วงเวลา
กิจกรรม
16 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2562 นักศึกษาแจ้งความประสงค์การสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนเข้าศึกษาปริญญาตรีโท พร้อมหลักฐานและใบสมัครเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนที่
ภาควิชา
7 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ร่วมเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
14 กรกฎาคม 2562
ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ผสู้ มัครที่มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ร่วม
เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
4 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
5 สิงหาคม 2562
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมเรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัยและงานทะเบียน
ทราบ
7 สิงหาคม 2562
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยลงในสาขาวิชาที่ตน
เลือกเข้าศึกษาตามแผนของหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
13 สิงหาคม-15 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาเรียนของผูร้ ่วมเรียน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561
6 มกราคม-9 พฤษภาคม 2563
ช่วงเวลาเรียนของผูร้ ่วมเรียน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สาเนาถูกต้อง

(นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง)
นักวิชาการอุดมศึกษา

บูคอรีย์ ร่าง/พิมพ์/ทาน

