
 
 
                                                                     
 

 
 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (คร้ังที่ 2) 

 
                    ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประสงค์รับสมคัรนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ภายใต้ทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

1. จ านวนทุนการศึกษา  
1.1 ระดับปรญิญาโท   

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร              2   ทุน 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ   2   ทุน 

สาขาวชิาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์                             2   ทุน 

สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร                  2   ทุน 

 
1.2 ระดับปรญิญาเอก  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร              1   ทุน 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ   1   ทุน 

สาขาวชิาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์                             1   ทุน 

 
2. คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน 

2.1 เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย เข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขา สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร  หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2560 

2.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
2.3 ไม่ได้รับทุนอ่ืนที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินเดือนอยู่แล้ว 
 

     3.   รายละเอียดการให้ทุนส าหรับนักศึกษา  
           3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (2 ภาคการศึกษา/ปี ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 
           3.2 ระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 10,000 บาท*  
           3.3 ระดับปริญญาเอก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 12,000 บาท* 

(*ยกเว้นนักศึกษาที่มีงานประจ าและได้เงินเดือนจากหน่วยงาน/บริษัทที่สังกัดแล้ว) 
3.4 ระยะเวลาให้ทุน ระดับปริญญาโท 2 ปี และ ระดับปริญญาเอก 3 ปี  
3.5 ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 30,000 บาท ส าหรับปริญญาโท และ 50,000 บาท ส าหรับปริญญาเอก  
(ได้รับเมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว) 
3.6 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถสอบผ่าน

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถูกระงับทุน และจะได้รับเมื่อสอบผ่านแล้ว ดังนี้    
     3.6.1 ระดับปริญญาโท   ภายใน 2 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงนามในสัญญารับทุน 
     3.6.2 ระดับปริญญาเอก  ภายใน 3 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงนามในสัญญารับทุน 
3.7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา ส าหรับ 2 เดือนสุดท้ายของการรับทุนจะจ่ายเมื่อนักศึกษาสอบผ่านการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์  
 
 

 



     4.  เงื่อนไขการรับทุน 
     4.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม

เกษตร /สถานประกอบการระดับ SME และ OTOP 
     4.2 ต้องเข้าเก็บข้อมูลส าหรับการท าวิจัยเบื้องต้น ณ โรงงาน/สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของ 

การรับทุน 
 4.3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์จะต้องมีผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ของ

โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร /สถานประกอบการเข้าร่วมฟังด้วย (หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันที่ก าหนดสอบจะต้องยื่น
ค าร้องขอเป็นกรณีพิเศษและมีการน าเสนอให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร /สถาน
ประกอบการภายหลังอีกครั้ง) 

      4.4 จะต้องลงวิชาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะด าเนินการโครงการฯ ก าหนด 
 4.5 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และ/หรือ มีความก้าวหน้าของงานวิจัยในระดับที่น่าพอใจ 

4.6 การนับระยะเวลาให้ทุนนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงนามในสัญญาทุนและนับรวมการถูกระงับทุน  ส าหรับ
กรณีการพักการเรียนเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นขอให้มีการพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

4.7 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน  (TA)  โดยไม่รับค่าตอบแทน  ดังนี้ 
     4.7.1  ระดับปริญญาโท จ านวน  2 รายวิชา 
     4.7.2  ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 รายวิชา  
 

     5. ก าหนดการรับสมัคร 
-   เปิดรับสมัครทุน  ระหวา่งวันที่ 10 – 30  พฤศจิกายน  2560 
-   ใบสมัครสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร    http://agro.psu.ac.th    
 ส่งใบสมัครที่ คุณมณีทพิย์  ปิยภาณีกุล   ส านักงานเลขานุการ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 หรือ  E-Mail : maneethip.p@psu.ac.th  หรือ โทรสาร 0 7455 8866 
 

     6. ก าหนดการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
         6.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   วันที่  4 ธันวาคม 2560  

         เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม 1  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
         6.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วนัที ่8  ธันวาคม 2560 

         เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม 1  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
         6.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ วันที่  4 ธันวาคม  2560 

         เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม 2  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
         6.4  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  วันที ่ 8 ธันวาคม  2560 

         เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม 2  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
       7. ติดต่อและสอบถามขอ้มูลการรับสมัคร 
          7.1  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  (ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ) 
          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โทร.0 7428 6372  หรือ  081-3188063 
          E-mail: piyarat.b@psu.ac.th 
          7.2  คุณมณีทิพย์  ปิยภาณีกุล (เจ้าหนา้ที่โครงการฯ) 
          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โทร.0 7428 6309  หรือ  0 7455 8866 
          E-mail: maneethip.p@psu.ac.th 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่    10   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
                  
                                                                                     ปิยะรัตน์ บุญแสวง 
                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง) 

    รองคณบดีฝ่ายวชิาการและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติการแทน 
        คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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