
ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร คืออะไร? 

ทุ น ก า ร ศึ ก ษา โ ค ร ง ก า ร ต น กล า ส งขล าน ค ริ นท ร  เ ป น ทุน ก า รศึ ก ษ า ใ น ลั ก ษณ ะ ทุน ใ ห เ ป ล า  
กําหนดเง่ือนไขผูกพันดานผลการเรียนและความประพฤติ นักเรียนท่ีรับทุนตองมีเปาหมายท่ีจะศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทานั้น เริ่มกอตั้งตั้งแตปการศึกษา 2548 - ปจจุบันเปนปท่ี 15 

 

คุณสมบัติของนักเรียนทุน 

1. เปนผูมีความประพฤติดี 

2. มีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.50  

3. มีความตั้งใจจะศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เทานั้น 

 

มูลคาทุนการศึกษา 

 ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทรเปนทุนการศึกษาตอเนื่อง (อยางนอย7 ป) ตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มูลคาทุนการศึกษา 247,000 – 757,000 บาท 
แบงเปน 

 1. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดหลักสูตร 3 ป รวมท้ังส้ิน 87,000 บาท 
ไดแก 

   - คาครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท เปนเวลา 10 เดือน/ป โดยมหาวิทยาลัยฯ 
โอนเงินทุนเขาบัญชีของนักเรียนผูไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท/เทอม รวมเปนเงิน 20,000 บาท/ป 

   - คาธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีจายจริง มีใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน รวมท้ังสิ้นไมเกิน  
2,000 บาท/เทอม โดยผูไดรับทุนการศึกษาสํารองจายแลวสงใบเสร็จรับเงินมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือเบิกจายคืน
ใหกับนักเรียนผูไดรับทุนเทอมละ 1 ครั้ง รวมเปนเงิน 4,000 บาท/ป 

   - คารถรับสงนักเรียน ไมเกิน 500 บาท/เดือน เทอมละ 5 เดือน โดยมหาวิทยาลัยโอน
เงินคารถรับ - สงนักเรียน เขาบัญชีของนักเรียนผูไดรับทุนการศึกษาพรอมกับเงินคาครองชีพ 2,500 บาท/เทอม 
รวมเปนเงิน 5,000 บาท/ป 

 2.  ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  ตลอดหลักสูตร 4 - 6  ป ไดแก 

  -  ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา (คาเทอม) ตามระยะเวลาของหลักสูตร ในอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร ตั้งแต 16,000 – 46,000 บาท/เทอม รวมท้ังส้ิน 128,000 – 336,000 บาท 
ตลอดหลักสูตร 4 – 6 ป โดยมหาวิทยาลัยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกคณะโดยตรง นักศึกษาผูไดรับทุน 
ไมตองสํารองจาย  



-  ไดรับสิทธิ์ในการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยฯ พรอมยกเวนคาธรรมเนียม 
ตลอดสภาพการเปนนักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในภาคการศึกษาปกติ (ไมรวมภาคฤดูรอน) ในอัตรา
คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตั้งแต 3,300 – 5,500 บาท/เทอม รวมท้ังส้ิน 26,400 – 66,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 4 – 6 ป โดยนักศึกษาไมตองสํารองจาย 

- คาครองชีพ เดือนละ 4,000 บาท เปนระยะเวลา 10 เดือนในภาคการศึกษาปกติ 
40,000 บาท/ป รวมท้ังส้ิน 160,000 – 240,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 – 6 ป 

 3.  กิจกรรมพัฒนานักเรียน/นักศึกษาทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการติวนอง คลองใจ สายใยตนกลาสงขลานครินทร  
ทุกป เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสอบเขามหาวิทยาลัย ใหแกนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาทุกคน 
โดยมหาวิยาลัยรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด (คาเดินทาง,หอพัก,อาหาร,อาหารวาง) เฉลี่ยคาใชจาย 4,000 บาท/คน/ป 
รวมระยะเวลา 7 ป รวมเปนเงินท้ังส้ิน 28,000 บาท/คน 

 

เง่ือนไขและขอผูกพันสําหรับผูรับทุน 

1. ผูรับทุนจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

2. ผูรับทุนตองเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอม และกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนทุกครั้งท่ี

มหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึน 

3. ตองมีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม 

4. ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอกําหนดของสถานศึกษา 

5. ตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถานศึกษา และทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลา

นครินทร 

6. ตองไมกอการทะเลาะวิวาท 

7. ตองแสดงความสุภาพ ไมแสดงความกาวราว ไมพูดจาหรือแสดงกิริยาหยาบคายตอผูอ่ืน   

8. ไมใหขอมูลหรือรายงานเท็จตอมหาวิทยาลัย 

9. ไมเลนการพนัน หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพนัน 

10. ไมเสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใหโทษ  

11. ไมประพฤติตน หรือการกระทําการใด ๆ ใหเปนท่ีเสื่อมเสียในทางชูสาว (รวมถึงไมสามารถ

แตงงานตามหลักศาสนา) 

12. ไมมีพฤติกรรมลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง  

13. ไมมีวัตถุหรือสิ่งของอันไมชอบดวยกฎหมายอยูในครอบครอง 

หากนักเรียน,นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทรผูใดมีพฤติกรรม
ไมเหมาะสมดังคุณสมบัติขางตน ตองพิจารณาโทษ 4 สถาน คือ 



1 ตักเตือนและทําทันฑบน 

2 ภาคทันฑและใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะตอสถานศึกษา 100 ชั่วโมงตลอด

สภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาทุนฯ 

3 ระงับการใหทุนการศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

4 ตัดสิทธิการรับทุนการศึกษา พรอมคืนเงินทุนการศึกษาท่ีไดรับท้ังหมด (พิจารณาเปนรายกรณี) 

โดยมอบอํานาจใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธเปนผูพิจารณา 

 

 
 

ขอแนะนําสําหรับนักเรียนทุนฯ 

1. เปดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได หามทําบัตรเอทีเอ็มและโหลดแอพพลิเคชันเบิกถอนเงินฝานมือถือ และนํา
สมุดบัญชีเก็บไวที่ครูแนะแนวหรือครูปรึกษา  

2. รายงานผลการเรียน และรายงานการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนทุนฯ ทันทีที่ทราบผลคะแนน  
ทุกภาคการศึกษา และแนบใบ ปพ.6 แสดงผลการเรียนแยกยอยรายวิชา โดยใชแบบฟอรม ตนกลา 1 แนบรูปถายและ
เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม (หากยังไมรายงานผลการเรียนจะยังไมไดรับทุนการศึกษาในเทอมถัดไป 

3. สงรายงานการใชจ าย เงินทุนและสํ า เนาสมุดบัญชี เ งินฝากธนาคาร (หน าที่ มีการบันทึกรายการ  
รับ-จาย) ทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอรม ตนกลา 2 

4. เขียนจดหมายถึงผูอุปถัมภทุนการศึกษาเดือนละ 1 คร้ัง สงจดหมายถึงผูอุปถัมภทุนโดยตรง พรอมสําเนา
จดหมายสงกลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
 
หมายเหตุ  :  สงเอกสารรายงานตางทันทีเม่ือทราบผลการเรียน เม่ือมหาวิทยาลัยฯไดรับเอกสารครบถวนจึงจะไดรับ
ทุนการศึกษาในเทอมถัดไป 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขอแนะนําสําหรับคุณครูผูดูแลนักเรียนทุนฯ 

1. ครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษา เก็บสมุดบัญชีธนาคารของนัดเรียนไว เมื่อนักเรียนตองการเบิกจายเงิน
ทุนการศึกษาใหมาขอเบิกสมุดบัญชีกับคุณครูผูดูแล  กรุณาแจงชื่อคุณครูแนะแนวหรือคุณครูที่ปรึกษาที่ดูแลนักเรียนทุน 
พรอมหมายเลขติดตอประสานงาน  

2. เมื่อไดรับโอนเงินทุนการศึกษาใหโรงเรียนออกใบเสร็จ และสงใบเสร็จรับเงิน ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ระบุรายการในใบเสร็จรับเงินวา เงินทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ประจําภาคเรียนที่.....ปการศึกษา........ 
ใหกับนาย/นางสาว....................................................................................... 

3. ครูผูดูแลนักเรียนทุนเปนผูดูแลการใชจายเงินทุน โดย เบิกจายให เปนคาครองชีพ เดือนละ 2000 บาท (10,000 
บาท/เทอม)  และคารถรับ - สงนักเรียน จํานวน 2,500 บาท/เทอม รวมทั้งสิ้น 12,500 บาท/เทอม 

4. สงใบเสร็จรับเงินคาใชจายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (คาเลาเ รียน คาธรรมเนียม และคาใชจาย อ่ืนๆ)  
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียน มายังมหาวิทยาลัยทันทีที่นักเรียนไดรับใบเสร็จ เพื่อมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
เบิกจายคืนใหแกนักเรียนทุน (ไมเกิน 2000 บาท/เทอม) 

5. สงเอกสารยืนยันการรับทุนในภาคเรียนตอไป ดังนี้ 

5.1. รายงานผลการเรียน และรายงานการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนทุนฯ ทันทีที่ทราบผลคะแนน 
ทุกภาคการศึกษา และแนบใบ ปพ.6 แสดงผลการเรียนแยกยอยรายวิชา โดยใชแบบฟอรม ตนกลา 1 แนบรูปถายและ
เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม (หากยังไมรายงานผลการเรียนจะยังไมไดรับทุนการศึกษาในเทอมถัดไป) 

5.2. สงรายงานการใชจายเงินทุนและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (หนาที่มีการบันทึกรายการ  
รับ-จาย) ทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอรม ตนกลา 2 

5.3. ขอความรวมมือชวยแนะนําการเขียนจดหมายถึงผูอุปถัมภทุนการศึกษา (เดือนละ 1 คร้ัง) เพื่อจะไดทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับตัวนักเรียนทุนฯ โดยใหนักเรียนสงจดหมายถึงผูอุปถัมภทุนฯ โดยตรง และสําเนาจดหมายมายังที่อยู
ดานลางนี ้

กรุณาสงเอกสารกลับมายัง 
งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนกัศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112 
 
 
 
 
 



 



 


