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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่น 3: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

------------------------------------- 

นับแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ที่ได้มีการกล่าวมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแนวคิดการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” 
ซึ่งเป็นค าที่ได้รับการพูดถึงและมีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างหลากหลายจากผู้ที่เกี่ ยวข้อง โมเดลเศรษฐกิจ 
“ประเทศไทย 4.0” น้ันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปล่ียนแผนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วย “นวัตกรรม (Innovations)” เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยต้อง
เปล่ียนจากการผลิตสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมแทน และเปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม มาเป็นขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมแทน โดยโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นตัวขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการแปลง ความได้เปรียบทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้กลายเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของในการช่วยพัฒนาทักษะและ
ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิตผู้ที่จะเป็นบุคลากรส าคัญในอนาคต จึงได้จัดโครงการต้นกล้า
วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 เพื่อตอบสนองและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดย
มีจุดประสงค์ในการท าให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้แนวทางการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นนวัตกรรมด้านต่างๆ จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ในสถาบันวิจัยแห่งชาติ 
รวมทั้งบริษัทเอกชน โดยคาดหวังว่านิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแรงบันดาลใจและถูกกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมขึ้น เพื่อในอนาคตนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการน้ีจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศสืบต่อไป  

1. วันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
วันที่ 8 สิงหาคม 2560   
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560   
กลุ่มที่ 1  ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานอยุธยา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มที่ 2  ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มที่  1 และ 2  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ 10 สิงหาคม 2560   
กลุ่มที่ 1  ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มที่ 2  ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานอยุธยา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
กลุ่มที่ 1 และ 2  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560   
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ (หากเป็นนิสิตช้ันปีที่ 3 ขึ้นไปต้อง

มีเอกสารแสดงการรักษาสภาพนิสิต) 
2. มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนิสิต มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 หรือกระท าผิดระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ  .ศ .  2554 หรือกระท าผิดระเบียบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตใหม่ พ .ศ.  2559 

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี 

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ณ วันย่ืนใบสมัครไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนิสิต มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 หรือกระท าผิดระเบียบตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ.  2548 

4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

3. จ านวนที่รับสมัคร 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จ านวน 71 

คน ประกอบด้วยผู้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากภาควิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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4. ระยะเวลาการรับสมัคร 
4.1 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์  

http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10239&ArtMID=22002&ArticleID=6688
&language=th-TH ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

4.2 ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ‘ 
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10239&ArtMID=22002&ArticleID=6688&l
anguage=th-TH หรือ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 
19 ช้ัน 1 ห้อง 19-101 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามไปตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจที่คณะ
กรรมการบริหารโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 3 :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดและถือเป็นที่ส้ินสุด  
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