
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565-2566 
ประเภท ต าราและหนังสือ 

----------------------- 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยแนวทางหนึ่งคือการทุนสนับสนุนการเรียนการสอน ที่จัดสรรจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2565-2566  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อ  ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ประเภท ต าราและหนังสือ 
มูลค่า ทุนละไม่เกิน 15,000.-บาท 

2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
    เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือข้าราชการสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. เงื่อนไขและข้อก าหนดของทุน 
3.1  เงื่อนไขท่ัวไป 

3.1.1) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนการเรียนการสอนประเภท ต าราและหนังสือ 
 ของคณะวิทยาศาสตร์ 

3.1.2) ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่ใช้ในการขอทุน 
3.1.3) ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนต าราหรือหนังสือกับทางมหาวิทยาลัยก่อน (ถ้ามี) 
3.1.4) ผู้ขอรับทุนจะต้องยินยอมให้คณะฯ/มหาวิทยาลัย ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สิน 

     ทางปัญญา 
3.2  เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของทุน  

3.2.1)  นิยามของ ต าราและหนังสือ  ในประกาศนี้คือ   
      (1) ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มี
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง  และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา และมีองค์ประกอบของต ารา    
คือมี  ปก  ใบรองปก  หน้าปกใน *(ระบุข้อมูล  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  ครั้งที่พิมพ์  จ านวนที่พิมพ์ในแต่ละครั้ง  เดือน ปี 
ที่พิมพ์    โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์  สถานที่ตั้งโรงพิมพ์ ส านักพิมพ์  เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ISBN)  ค าน า  
สารบัญ  เนื้อเรื่อง  เอกสารอ้างอิง  ครบถ้วน  และอาจมดีัชนีค าส าคัญ  ภาคผนวก  อภิธานศัพท์  ตามความเหมาะสม 
  (2) หนังสือ หมายถึง  ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง 
และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง โดยมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเนื้อหาและน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้  ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดพิมพ์ และมีองค์ประกอบของหนังสือ  คือ มีปก ใบรองปก หน้าปกใน *(ระบุข้อมูล  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  ครั้งที่พิมพ์  
จ านวนที่พิมพ์ในแต่ละครั้ง เดือน ปี ที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์ สถานที่ตั้งโรงพิมพ์  ส านักพิมพ์  เลขมาตรฐานสากล
ประจ าหนังสือ  ISBN)  ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง เอกสารอ้างอิง ครบถ้วน และอาจมีดัชนีค าส าคัญ ภาคผนวก อภิธาน
ศัพท์ตามความเหมาะสม 
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 *หน้าปกในของหนังสือและต ารา ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน กรณีขอทุน
ครั้งแรกยังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ เมื่อได้รับอนุมัติทุนขอให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 3.2.2 ต ารา และหนังสือ มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) เป็นผลงานที่จัดท าเป็นครั้งแรก โดยมีต้นฉบับสมบูรณ์ และมีส่วนประกอบของเนื้อหา
ครบถ้วน หรือ 
   (2) เป็นผลงานที่เคยจัดพิมพ์มาแล้ว แต่ไม่เคยขอทุนมาก่อนโดยต้องการปรับปรุงใหม่ บางบท 
บางส่วน หรือเต็มรูปแบบ และได้จัดท าต้นฉบับที่ปรับปรุงใหม่แล้ว หรือ 
  (3) เป็นผลงานที่เคยได้รับทุนสนับสนุนมาก่อน และต้องการขอทุนซ้ าโดยผู้ขอทุนจะต้องใช้ผลงาน
ก่อนอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมากกว่า 2 ใน 3 ของเนื้อหา 
 3.2.3 เป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้ 
  (1) เนื้อหาของผลงานที่มีการอ้างอิงจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เสนอขอทุนเขียนขึ้นเอง ขอให้เขียน
อ้างอิงในเนื้อหาด้วย และใช้หลักการการใช้สิทธิ์อย่างเป็นธรรม 
  (2) ผลงานที่ได้รับทุนจะต้องรับความเห็นชอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ       ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะฯ แต่งตั้ง 
  (3) ผลงานที่ได้รับทุนจากคณะฯ การส่งมอบผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ต้องระบุข้อความในปกนอก
และปกในว่า “ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565-2566”  
 
4.  การเสนอขอทุน 

4.1 กรอกแบบฟอร์มเสนอขอทุนสนับสนุนฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที ่ หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร(์บุคลากร)
https://www.sci.psu.ac.th/academic-funding/  ประกาศทุนสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ 2565-
2566  พร้อมส่งเอกสารแนบต่างๆ   มาท่ี  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการฯ  
คณะวิทยาศาสตร์   

4.2  เอกสารแนบหรือผลงานที่ใช้ยื่นขอทชุี้แน 
 4.2.1 แบบฟอร์มขอทุน  จ านวน  1  ชุด 
 4.2.2 ต าราหรือหนังสือ  จ านวน  3  เล่ม 
 4.2.3 course outline ของทุกรายวิชาที่ใช้ขอทุน  3  ชุด 
 4.2.4 กรณี ใช้ต าราหรือหนังสือที่เคยได้รับทุนสนับสนุนมาก่อน มาปรับและขอทุนอีกครั้ง ขอให้ส่งผลงาน

เล่มเดิมและค าชี้แจงส่วนของเนื้อหาที่ปรับปรุง 
4.2.5 หลักฐานการได้รับการตรวจสอบหรือประเมินผลทางวิชาการ(ถ้ามี) 

5.  การพิจารณาทุน  
5.1 ต ารา และหนังสือ จะถูกพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทีผู่้ขอทุนทาบทามแล้ว และระบุ 

ไว้ในแบบฟอร์มของทุน จ านวน  3  ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน  (ประธานคณะกรรมการฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้รับทุนจะต้องปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หากไม่ปรับปรุงแก้ไขต้องชี้แจง เหตุผลและหลักฐานมายังงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา โดยประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเหมาะสม 

5.2 ส าหรับผลงานที่เคยได้รับการตรวจสอบหรือประเมินผลทางวิชาการแล้ว (ตามเอกสารที่ผู้ขอทุนแนบมา) 
ประธานคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาอนุมัติทุนโดยไม่ต้องจัดส่งคณะกรรมการฯ หรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีก 
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6.  การอนุมัติทุน และการเบิกจ่ายเงิน 
 เมื่อได้รับอนุมัตทิุนแล้ว ให้ส่งมอบผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ มายัง  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
จ านวน 1 ชุด ภายใน 45 วัน และผู้ขอทุนสามารถเบิกจ่ายเงินได้(100%) หลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสาร
เบิกจ่ายจากงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
7.  ระยะเวลาการขอทุน 
  ผู้ขอทุนสามารถยื่นขอทุนได้ตลอดปีงบประมาณ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่   5  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




