ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
------------------------------------คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ เป็ น องค์ก รแห่ง การเรียนรู้ การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ส ากล มีการผลิตบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีห ลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 8 สาขาวิชา และการศึกษาบัณฑิต จานวน 5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจานวน 13
สาขาวิชา มาอย่างต่อเนื่อง สาหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะ
และสร้ า งแรงจู งใจให้ แ ก่ นิ สิ ต ได้ พั ฒ นาตนเองด้ านการเรี ย นและการปฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทางานหรือศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี
พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ได้กาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในยุคสังคมการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและมีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ
1. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
1.1 ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในขณะที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และมีผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาเอกบัง คับหรือวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ ไม่ต่ากว่า 3.00 โดยมีจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้ผลการเรียนแล้วไม่ต่า
กว่าที่หลักสูตรกาหนด
1.3 ไม่ เคยได้ รั บ ผลการเรี ย นรายวิช าที่ มี ค่ าระดั บ ขั้ น W หรือ E ในวิช าใดวิช าหนึ่ งที่ เป็ น ราย
วิชาเอกบังคับ หรือ วิชาเฉพาะด้านบังคับของสาขาวิชา
1.4 ไม่เคยลาพักการเรียน
1.5 มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ว ยกิจ การและวินั ย นิ สิ ต มหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หรือ กระท าผิ ด
ระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนอื่น

2. เงินทุนการศึกษา
2.1 เงินทุนการศึกษา จานวน 13 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน
8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
2.2 สาขาวิชาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาสถิติ
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 สาขาวิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
2.2.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
 สาขาวิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสถานะผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.3 ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 1 ฉบับ (พร้อมปิดผนึก)
4.7 ตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงผู้สมัครเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
หมายเหตุ สาเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

5. ระยะเวลาการรับสมัคร
5.1 ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/
 ยื่นใบสมัครออนไลน์ทภี่าควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
http://science.swu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือตรวจสอบ
กับภาควิชาที่สังกัดโดยตรง
5.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ที่เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/
6. การสอบสัมภาษณ์
ผสู้มัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องรับการสัมภาษณ์โดยภาควิชาที่สังกัด
7. เงื่อนไขและข้อผูกพัน
7.1 หากนิสิตไม่ดาเนินการติดต่อขอรับทุนตามระยะเวลาที่ประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับ
ทุนการศึกษา และจะพิจารณาให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนในลาดับถัดไปเป็นผู้รับทุนแทน
7.2 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศ าสตร์ในการดาเนินกิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น โครงการนาเสนอผลงานนิสิต SCI Fair, โครงการเตรียมความพร้อม วิทย์ คณิต
อังกฤษ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หรือกิจกรรมอื่นที่คณะวิทยาศาสตร์กาหนด อย่างเต็มศักยภาพ
7.3 ณ วันที่รับทุนการศึกษา ถ้าผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1.2-1.6 จะ
ถูกระงับการจ่ายทุนการศึกษา โดยโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
7.4 หากมีกรณีสุดวิสัยใด ๆ ที่ทาให้ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในข้อ 7.17.3 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสถานะผู้ ได้รับ ทุน พัฒ นาศักยภาพนิสิ ตระดับ ปริญ ญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้ถือว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดรูปถ่าย

กรุณากรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจงให้สมบูรณ์ครบถ้วน
หากไม่ครบสมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณารับทุน

ขนาด 1 นิ้ว

1. ข้าพเจ้า (นาย,นางสาว) …………………........................นามสกุล…………………………….…….….……………………...
เลขประจาตัวนิสิต...........................................................อายุ…………………..ชั้นปีที่…………….…………………….
สาขาวิชา / หลักสูตร…………………………………………………………………..………………..…..…………………………….
โทรศัพท์บ้าน………………............................................………โทรศัพท์มือถือ…….……………………………………….
อีเมล์……………………………………..……………………………………………………………………........……………..……………
อาจารย์ที่ปรึกษา ..............................…………………………………………………………………...……………………………
2. สาเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน……………………………………………..……………
ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ………………………………………………………………………………..………………………….
3. เกรดเฉลี่ยรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ……………………………..…………………………………………
4. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ
 บิดามารดา  ญาติ
 หอพักเอกชน เดือนละ...................................บาท
5.

6.

7.

8.

 หอพักมหาวิทยาลัย เทอมละ............................บาท
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้เลขที่ ……………ซอย……………………………..ถนน…………………………….………….
ตาบล/แขวง…………………………… อาเภอ/เขต…………………………………………จังหวัด………………………...…….
โทรศัพท์บ้าน……………………………..……………….โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………….………
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ ……………ซอย……………………………..ถนน………………………………..........……….
ตาบล/แขวง…………………………… อาเภอ/เขต…………………………………………จังหวัด………………………...…….
โทรศัพท์บ้าน……………………………..……………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………….…
บิดาชื่อ...............................................นามสกุล................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................... อาชีพ............................................................................................
รายได้เดือนละ.........................บาท สถานที่ทางาน (ประกอบอาชีพ)...........................................................
มารดาชื่อ..............................................นามสกุล.............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................อาชีพ...............................................................................................
รายได้เดือนละ........................บาท สถานที่ทางาน (ประกอบอาชีพ).............................................................

9. สถานภาพของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน

 หย่าร้าง

 มารดาถึงแก่กรรม

 แยกกันอยู่

 บิดาถึงแก่กรรม

 อื่น ๆ............................................................................................................ ....................................
10. จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามลาดับรวมทั้งผู้สมัครด้วย โปรดระบุสถานที่ประกอบอาชีพ หรือ
สถานที่กาลังศึกษา ขณะนี้บุตรอยู่ในความอุปการะของบิดามารดาจานวน ..................คน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล

อายุ

สถานที่ประกอบอาชีพ

รายได้ต่อปี กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น

11. ผู้ปกครอง ชื่อ..............................................................นามสกุล.....................................................................
อายุ ...............................ปี เกี่ยวข้องกับนิสิตเป็น....................................อาชีพ............................................
รายได้เดือนละ.................................บาท ผู้ ปกครองมีบุตรในความอุปการะ จานวน...............................คน
สถานที่ทางาน (ประกอบอาชีพ) ..................................................................................................................
ให้การอุปการะนิสิตทางด้าน  การเงิน  ที่อยู่อาศัย  อื่นๆ...................................................
12. ผู้สมัครได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ............................. บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
ค่าที่พักอาศัย ...................................บาท  ค่าอุปกรณ์การศึกษา...............................................บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว…............................บาท  ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)…...............................................บาท
โดยได้รับจาก  บิดา  มารดา  ผู้อุปการะ อื่น ๆ …....................................................
13. ผู้สมัครเคยทางานพิเศษหรือไม่  ไม่เคย  เคย ............................................................................
เวลาที่ทา ปิดภาคเรียน  ระหว่างเรียน ช่วงเวลา…………..........................................................
ได้รับค่าจ้างวันละ ................บาท หรือเดือนละ...................บาท หรือเหมาจ่ายครั้งละ.........................บาท
14. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับและได้รับอยู่ในระดับปริญญาตรี (ให้เรียงลาดับโดยละเอียด)
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จานวนเงิน.......................บาท
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จานวนเงิน.......................บาท
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จานวนเงิน.......................บาท

15. ตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(ผูส้ มัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และมีผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ ไม่ต่ากว่า 3.00 โดยมีจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้ผลการเรียนแล้วไม่ต่ากว่าที่หลักสูตร
กาหนด)
ระดับชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ผลการเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน ผลการเรียน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ระดับชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ผลการเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน ผลการเรียน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ระดับชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ผลการเรียน

ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือ วิชาเฉพาะด้านบังคับเฉลี่ย เท่ากับ ___________

16. กิจกรรมที่นิสิตทาที่มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น

17. นิสิตมีความมุ่งหวังด้านการศึกษาในอนาคตอย่างไร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
(.......................................................................)
สาขาวิชา .................................................................
วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ................

เอกสารรับรองผู้สมัคร
ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้สมัครชื่อ (นาย, นางสาว)…………………………….……...................……………………………………..……...
โปรดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรองและกรอกข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………........……………………....……………..ตาแหน่ง………....…………..………………..
สังกัด ..................................................................................................................................................................
..............................................................................ระยะเวลาที่รู้จักผู้สมัคร………….....................................……ปี
ผู้สมัครเคยได้รับทุนการศึกษาอื่นหรือไม่

 ไม่เคย

 เคย ............................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (โปรดประเมินผู้สมัครในด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์
และอื่น ๆ ถ้าที่ว่างไม่พอขอให้เขียนในกระดาษเพิ่มเติม)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................
(.......................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ................
- รบกวนอาจารย์ส่งเอกสารฉบับนีท้ างอีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th -

ตัวอย่างการกรอกตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ระดับชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ผลการเรียน
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน ผลการเรียน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต
คม 101 เคมีทั่วไป 2
3
A
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1
A
ชว 102 ชีววิทยา 2
3
C+
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1
B+
ระดับชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต
คม 223 เคมีอินทรีย์สาหรับ
3
ครู 1
คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3
คม 295 ปฏิบัติการเคมี
1
อินทรีย์

ภาคการศึกษาที่ 2
ผลการเรียน
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน ผลการเรียน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต
B+
คม 241 ชีวเคมี 1
3
A
B
A

คม 254 เคมีวิเคราะห์
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี

คม 297 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์
คม 315 เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครู 1
ระดับชั้นปีที่ 3

3
1

B+
A

1

A

3

B+

ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาเอกบังคับ หรือ
จานวน ผลการเรียน
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต
คม 251 สถิติสาหรับนักเคมี
2
B
คม 316 เคมีอนินทรีย์สาหรับ
3
A
ครู 2
คม 324 เคมีอินทรีย์สาหรับ
3
B+
ครู 2
คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินท
1
A
รีย์
คม 370 ภาษาอังกฤษสาหรับ
3
B+
วิทยาศาสตร์และเคมีศึกษา
ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือ วิชาเฉพาะด้านบังคับเฉลี่ย เท่ากับ 3.54

