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คู่มือการรับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา

1. ทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในนามมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการทั้งที่เป็นการจัด
โดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามข้อ 7 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลั ยทักษิณ ว่าด้ว ยการบริหารงานการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30
เมษายน 2555 จึงกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย ดังนี้
ข้อ 1 การนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง
ข้อ 2 การนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการ ในระดับต่าง ๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
อัตราเหมาจ่ายตามสถานที่ที่จัด ดังนี้
2.1 ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
2.1.1 จังหวัดที่อยู่อาศัย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง
2.1.2 จังหวัดในภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง
2.1.3 จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
2.2 ระดับนานาชาติ
2.2.1 ประเทศไทย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง
2.2.2 ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
2.2.3 ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากทวีปเอเชีย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อครั้ง
ข้อ 3 การสนั บ สนุน ค่าใช้จ่าย ให้ คนละไม่เกิน 1 ครั้ง ยกเว้น กรณีไปเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้มากกว่า 1 ครั้ง เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
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อนึ่ง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยนาหลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ไม่มีสิทธิ์เสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีก ยกเว้น
กรณีเป็นการเสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายไปนาเสนอผลงานวิจัยที่มีค่านาหนักการตีพิมพ์เผยแพร่สูงกว่า
การตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้ส่งหลักฐานไว้แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย ทังนี ผลงานวิจัยที่นาเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่สาเร็จเท่านัน
ข้อ 4 กรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนาเสนอผลงานวิจัย
ซึ่งจัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพอื่น และหน่วยงานที่จัดเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้นาเสนอผลงาน ให้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเบิก
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานเหล่านั้น หากไม่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้จัดได้ มหาวิทยาลัยจึงจะ
พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ 5 การขอสนับสนุนและเบิกค่าใช้ จ่ายในการไปนาเสนอผลงานวิจัย ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอแบบคาร้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอสนับสนุนและ
เบิกค่าใช้จ่ายโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนที่จะไปนาเสนอผลงานวิจัย ทั้งนี้ ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ จั ด สรรจากมหาวิ ท ยาลั ย และหากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยอาจสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้แก่นิสิตที่เสนอขอรับการสนับสนุน
กรณีที่นิสิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการไปนาเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ส่วน
งาน ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดมีความ
ประสงค์ จ ะสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการไปน าเสนอผลงานวิ จั ย ให้ แ ก่ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ส่วนงานสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ โดยการอนุมัติ
ของหัวหน้าส่วนงานที่หลักสูตรสังกัดและเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของส่วนงานนั้น ๆ
ข้อ 6 ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการไปนาเสนอผลงานวิจัย รายงานผลพร้อมส่งหลักฐานรายงานการประชุม (Proceedings) ให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการไปนาเสนอผลงานวิจัยแล้ว
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอานาจวินิจฉัยตามประกาศนี้ การวินิจฉัย
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 โดยประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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ขันตอน
การยื่นขอรับทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในนามมหาวิทยาลัย
นิสิตสามารถ Download แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
ได้จาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย http://grad.tsu.ac.th/page.php?pageid=2&mid=426

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมผ่านความเห็นชอบจากประธาน/กรรมการที่ปรึกษา
และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แนบใบตอบรับให้เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย
โดยนิสิตจะต้องยื่นขอก่อนไปนาเสนอ/ก่อนสาเร็จการศึกษาและภายในปีการศึกษาที่สาเร็จ
ซึ่งผลงานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
(หมายเหตุ : กรณีเป็นการนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จะต้องแนบเอกสารประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
โดยชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

แนบเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายดังนี้
1. คาขอรับเงินผ่านธนาคาร (ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาหนด)
2. สาเนา Book bank เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบสาคัญรับเงิน

ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้นที่บัณฑิตวิทยาลัย
โดยรอเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารอย่างน้อย 7 วันทาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ใบสาคัญรับเงิน
วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ......
ข้าพเจ้า .................................................อยู่บ้านเลขที่ .............ถนน ................................ตาบล
........... ..............................อาเภอ ............................จังหวัด ........................ ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินในการไปนาเสนอผลงานวิจัย

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (………………….……………….)
(ลงชื่อ)…..……………….……………..ผู้จ่ายเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

(ลงชื่อ)………………………….…….……ผู้รับเงิน
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2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีโอกาสตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มากขึ้ น ตลอดจนสามารถรองรั บ การด าเนิ นงานด้านประกันคุ ณภาพศึกษาระดับบั ณฑิตศึ กษาได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามข้อ 7 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 25
เมษายน 2554 จึงกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้ อ 1 มหาวิท ยาลั ย จะจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ผลงานวิ จั ยของนิ สิ ตระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาหรือ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จากบรรณาธิการของวารสารวิชาการ หรือตีพิมพ์เป็น
รูปเล่มวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่แล้ว โดยจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่แล้วในปี การศึกษาเดียวกันกับปี
การศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ คนละไม่เกิน 1 ครั้ง
กรณีผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ในช่วงปีการศึกษาที่สาเร็จ
ข้ อ 2 การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดอัตรา ดังนี้
2.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสาร
ระดับชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานฯ สนับสนุนคนละไม่เกิน
5,000 บาท
2.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลอื่น ๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของสานักงานฯ สนับสนุนคนละไม่เกิน 7,500 บาท
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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2.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI สนับสนุนคนละไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 3 งบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 4 ให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 5 ให้ อธิการบดีรั กษาการให้ เป็นไปตามประกาศนี้และมีอานาจวินิจฉัยตามประกาศนี้ การ
วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ขันตอน
การยื่นขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิตสามารถ Download แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
ได้จาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย http://grad.tsu.ac.th/page.php?pageid=2&mid=426

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมผ่านความเห็นชอบจากประธาน/กรรมการที่ปรึกษา
และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แนบใบตอบรับ (ระบุปีที่/ฉบับที่) หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
โดยนิสิตสามารถยื่นขอได้กรณีแบบตอบรับอยู่ภายในปีการศึกษาที่สาเร็จ
ซึ่งผลงานจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

แนบเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายดังนี้
1. คาขอรับเงินผ่านธนาคาร (ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาหนด)
2. สาเนา Book bank เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบสาคัญรับเงิน

ยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้นที่บัณฑิตวิทยาลัย
โดยรอเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารอย่างน้อย 7 วันทาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ใบสาคัญรับเงิน
วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ......
ข้าพเจ้า .................................................อยู่บ้านเลขที่ .............ถนน ................................ตาบล
........... ..............................อาเภอ ............................จังหวัด ........................ ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินในการตีพิมพ์บทความในวารสาร

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (………………….……………….)
(ลงชื่อ)…..……………….……………..ผู้จ่ายเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

(ลงชื่อ)………………………….…….……ผู้รับเงิน
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3. ทุนทางานแลกเปลี่ยนสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสติ บัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทางานแลกเปลี่ยน
1. คุณสมบัติ
- นิสิตระดับปริญญาโท/เอก ทุกหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ
- มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. ภาระงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
3. ช่องทางการสมัคร
- สมัครโดยตรงที่ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา หรือ
จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบทาง E-mail : duan1824@gmail.com
4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1” x 1”
- สาเนาบัตรประชาชน
- ส าเนาบั ต รนิ สิ ตมหาวิ ทยาลั ย ทักษิ ณ / หลั กฐานที่ แสดงว่ าเป็ นนิ สิ ตระดับ บัณ ฑิตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ขันตอนการสมัคร
- Download ใบสมัครได้ที่ www.grad.tsu.ac.th
- กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
- จัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบตามช่องทางการสมัครที่กาหนด
6. อัตราค่าตอบแทนและการเบิกจ่าย
อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 40 บาท/ชั่วโมง หรือ 300 บาท/วัน (7 ชั่วโมง)
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานตามเวลาที่นิสิตว่างจากการเรียน
7. ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
- โทรศัพท์ 074-317655 ต่อ 7554

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ใบสมัครนิสติ บัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทางานแลกเปลี่ยน

รูปถ่าย
ขนาด
1x1 นิ้ว

ชื่อ–สกุล ……………………………………………………………………………ชื่อเล่น…………………………………….…………….…
โทรศัพท์มือถือ ………………………………………… Line ID …………………………………E-mail : …………….……………
กาลั งศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาโท สาขาวิ ชา…………………………………………………………………………………………
ปริญญาเอก สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………………….…… สังกัด
ค ณ ะ …………….……………………………………………………………….…………………วิ ท ย า เ ข ต …………………….……
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เลขที่ ............หมู่ .................ถนน.................................................ต าบล..............................................
อาเภอ.............................................จังหวัด ............................................
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
พอใช้ ดี ดีมาก
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
พอใช้ ดี ดีมาก

มีประสบการณ์ในการช่วยงานของหน่วยงานอื่น
มี
ไม่มี

ช่วงระยะเวลาที่สะดวกในการปฏิบัติงาน (กรุณาทาเครื่องหมาย
ช่วงเวลา
9.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
10.10 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

จันทร์

อังคาร

พุธ

ลงในช่วงเวลาที่ท่านต้องการปฏิบัติงาน)
พฤหัสบดี

ศุกร์

ประเภทงานที่ถนัด ลาดับที่
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
วัน เวลา ที่สะดวกให้สัมภาษณ์
วันอังคาร 13.00 – 16.00 น. โดยผ่านทางโทรศัพท์
วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. โดยผ่านทางโทรศัพท์
วันอังคาร 13.00 – 16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดเป็นความจริง
(ลงชื่อ) ............................................................................ ผู้สมัคร
(..........................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .................
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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4. ทุนผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant)
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA)
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณสมบัติ
- นิสิตระดับปริญญาตรี/โทเอก ทุกคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ
- มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. ภาระงาน
ช่วยเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ เช็คชื่อ
นิสิต ช่วยจัด/ควบคุมกิจกรรมกลุ่ม ตรวจรายงาน บันทึกคะแนน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ช่องทางการสมัคร
- สมัครโดยตรงที่ สานักงานฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หรือ สานักงานฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบทาง e-mail : gen.edtsu@gmail.com
4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1” x 1”
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาบัตรนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ / หลักฐานที่แสดงว่าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
5. ขันตอนการสมัคร
- Download ใบสมัครได้ที่
http://www2.tsu.ac.th/org/lic/testpdf/modules/mod_photo/fileupload/933506297.96864.pdf
- กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
- จัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบตามช่องทางการสมัครที่กาหนด
6. อัตราค่าตอบแทนและการเบิกจ่าย
อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 100 บาท/ชั่วโมง นิสิตระดับปริญญาโท/เอก
125 บาท/ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยกาหนดการเบิกจ่ายเป็นเดือน โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมาลงเวลาการปฏิบัติงาน
และเอกสารทางการเงิน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ณ สานักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา หรือสานักงาน
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง
7. ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สานักงานฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- วิทยาเขตสงขลา ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 074-317600-1 ต่อ 7103, 7111
- วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารบริหารและสานักงานกลาง โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7214
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ใบสมัครผู้ช่วยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA)
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อ–สกุล ……………………………………………………………………………ชื่อเล่น……………………………………….……………
โทรศัพท์มือถือ ………………………………………… Line ID …………………………………E-mail : …………………………
กาลังศึกษาในระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา……………………… ปริญญาเอก สาขาวิชา………………………
สังกัดคณะ…………………………………………………………วิทยาเขต……………………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........หมู่........ถนน............................ตาบล................................อาเภอ................................
จังหวัด ................................................
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 พอใช้ ดี ดีมาก
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 พอใช้ ดี ดีมาก

มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน
 มี ระบุรายวิชา......................................................
 ไม่มี

ช่วงระยะเวลาที่สะดวกในการปฏิบัติงาน (กรุณาเครื่องหมาย
ช่วงเวลา
8.00 – 9.00 น.
9.00 – 10.00 น.
10.10 – 11.10 น.
11.10 – 12.10 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.10 – 16.10 น.
16.10 – 17.10 น.

จันทร์

อังคาร

ลงในช่วงเวลาที่ท่านต้องการปฏิบัติงาน)
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดเป็นความจริง
(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้สมัคร
(.............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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คู่มือการรับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา

5. ทาเนียบแหล่งทุนภายนอกที่รองรับอาจารย์และนิสิต
เดือนที่ประกาศ
การสนับสนุนทุน
ธ.ค. ทุกปี

ม.ค. – ก.พ. ทุกปี

ชื่อทุน

หน่วยงาน

สาขา

ทุน พัฒ นาบั ณฑิตศึกษา ประจาปี ส านั กงานการวิ จั ย - วิศวกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาต่างๆ
แห่งชาติ (วช.)
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- เกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ
สานักงาน
การวิจัยทุกสาขาที่สนับสนุนเพื่ออุตสาหกรรม
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

ม.ค. – เม.ย. ทุกปี

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.)

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

มี.ค. ทุกปี

ทุนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ส.ค. ทุกปี

ทุนสานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.)

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
สานักงานพัฒนาการ งานวิจัยทีม่ ีความโดดเด่นทางการเกษตร
วิจัยการเกษตร (สวก.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

- อุตสาหกรรม
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ศิลปกรรม
- สิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
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เงื่อนไข
เปิดรับสมัครประมาณเดือน ธค. ของ ทุกปี
และประกาศผลประมาณเดือน กพ.

ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และส่ง
ข้ อเสนอโครงการ (ที่ มี ความร่ วมมื อกั บ
อุตสาหกรรม) พร้อมเสนอชื่อนิสิต ปิดรับ
สมั ครกลางเดื อน ก.พ. และประกาศผล
ปลายเดือน พ.ค.
เปิดรับสมัคร ม.ค. – เม.ย. และประกาศ
ผลประมาณกลางเดือน ก.ค.
เปิดรับสมัครประมาณเดือน ก.พ. - มี.ค.
และประกาศผลประมาณเดือน กค. ของ
ทุกปี
เปิดรับสมัครประมาณเดือน ส.ค. ของ
ทุกปีและปิดรับสมัครประมาณเดือน กย.
ของปีงบประมาณถัดไป
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