
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
โครงการทุนด-ีScience ประจ าปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4)  
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ติดรูปถ่าย 

 

ขนาด 1 นิ้ว 

กรุณากรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจงให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
หากไม่ครบสมบูรณ์จะไมไ่ดร้ับการพิจารณารับทุน 



 

10. จ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามล าดับรวมทั้งผู้สมัครด้วย โปรดระบุสถานที่ประกอบอาชีพ หรือ  
 สถานที่ก าลังศึกษา ขณะนี้บุตรอยู่ในความอุปการะของบิดามารดาจ านวน ..................คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ สถานที่ประกอบอาชีพ รายได้ต่อปี ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัว…............................บาท   ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ)…...............................................บาท 
    โดยได้รับจาก    บิดา    มารดา    ผู้อุปการะ  อ่ืน ๆ ….................................................... 

13. ผู้สมัครเคยท างานพิเศษหรือไม่   ไม่เคย     เคย  ............................................................................ 
เวลาที่ท า  ปิดภาคเรียน      ระหว่างเรียน    ชว่งเวลา………….. ........................................................  
ได้รับค่าจ้างวันละ ................บาท หรือเดือนละ...................บาท หรือเหมาจ่ายครั้งละ............ .............บาท 

14.ทุนการศึกษาที่เคยได้รับและได้รับอยู่ในระดับปริญญาตรี (ให้เรียงล าดับโดยละเอียด) 
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จ านวนเงิน.......... .............บาท 
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จ านวนเงิน.......... .............บาท 
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จ านวนเงิน.......................บาท 

15.  ตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
      (ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และมีผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ ไม่ต่ ากว่า 3.00  โดยมีจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้ผลการเรียนแล้วไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนด) 
 

ระดับชั้นปีที่ 1    
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน 

      
      
      
      
      
      
      
      



 

ระดับชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน 

      
      
      
      
      
      
      
      

ระดับชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน  

   
   
   
   
   
   
    
    
                                      ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือ วิชาเฉพาะด้านบังคับเฉลี่ย เท่ากับ ___________  

16. นิสิตมีความมุ่งหวังด้านการศึกษาในอนาคตอย่างไร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

17. นิสิตคิดว่านิสิตมีบทบาทและหน้าทีข่องตนเองต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

  
                ลงชื่อ..........................................................ผู้สมคัร 

                                                                     (.......................................................................) 
                                                               สาขาวิชา ................................................................. 

                                                                          วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ................ 



 

เอกสารรับรองผู้สมัครโครงการทุนดี-Science ประจ าปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผู้สมัครชื่อ (นาย, นางสาว)…………………………….……...................……………………………………..……... 
 
โปรดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรองและกรอกข้อความต่อไปนี้ 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………........……………………....……………..ต าแหน่ง………....…………..……………….. 
สังกัด ....................................................................................................... ........................................................... 
..............................................................................ระยะเวลาที่รู้จักผู้สมัคร………….....................................……ปี 

ผู้สมัครเคยได้รับทุนการศึกษาอ่ืนหรือไม่   ไม่เคย       เคย  ............................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ดังนี้   (โปรดประเมินผู้สมัครในด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ 
ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ถ้าที่ว่างไม่พอขอให้เขียนในกระดาษเพ่ิมเติม) 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................. ....................................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................. .................................................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                         (.......................................................................) 

            อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                                 วันที ่.............เดือน.....................พ.ศ................ 

 
 
 

------------------------------------------ปิดผนึก------------------------------------------- 



 

 

ตัวอย่างการกรอกตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 

ระดับชั้นปีที่ 1    
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน 

   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 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน 

คม 223 เคมีอินทรีย์ส าหรับ
ครู 1 

3 B+ คม 241 ชีวเคมี 1 3 A 

คม 235 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3 B คม 254 เคมีวิเคราะห ์ 3 B+ 
คม 295 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์ 

1 A คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1 A 

   คม 297 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห ์

1 A 

   คม 315 เคมีอนินทรีย์ส าหรับ
ครู 1 

3 B+ 

ระดับชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน  

คม 251 สถิติส าหรบันักเคม ี 2 B 
คม 316 เคมีอนินทรีย์ส าหรับ
ครู 2 

3 A 

คม 324 เคมีอินทรีย์ส าหรับ
ครู 2 

3 B+ 

คม 395 ปฏิบัติการเคมีอนินท
รีย ์

1 A 

คม 370 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเคมศีึกษา 

3 B+ 

   
    
    
                                      ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือ วิชาเฉพาะด้านบังคับเฉลี่ย เท่ากับ    3.54  
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              3.1.4  แผนการศึกษา 

 

 

วชิาศ
มศว 
        
มศว 
มศว 
วชิาว
คณ 1
คม 1
คม 1
ชว 10
ชว 19
 

รวมจ

วชิาศ
มศว 
วชิาช
ศษ 24
         
ศษ 2
        
        
วชิาว
ฟส 1
ฟส 1
วชิาเอ
คม 2
คม 2
คม 2
รวมจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

ึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกติ วชิาศึกษาทัว่ไป   9 หน่วยกติ 

121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 3(2-2-5) มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร           3(2-2-5) 
        การส่ือสาร 1                                      มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพ   

                การส่ือสาร 2       
3(2-2-5) 

141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ               3(2-2-5) 
145  สุขภาวะและวิถีชีวติเชิงสร้างสรรค ์  3(2-2-5) มศว 151  การศึกษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนุษย ์    3(2-2-5) 

ทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 11  หน่วยกติ   วชิาชีพครูบังคบั                                               3 หน่วยกติ 

15  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) ศษ 111  จิตสาํนึกและจรรยาบรรณวชิาชีพครู    3(2-2-5) 
00  เคมีทัว่ไป 1                                          3(3-0-6) วชิาเอกบังคบั 8 หน่วยกติ 
90  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1                         1(0-2-1) คม 101  เคมีทัว่ไป 2                                         3(3-0-6) 
1  ชีววทิยา 1                                          3(3-0-6) คม 191  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2                        1(0-2-1) 
1  ปฏิบติัการชีววทิยา 1                           1(0-2-1) ชว 102  ชีววทิยา 2                                          3(3-0-6) 

 ชว 192  ปฏิบติัการชีววทิยา 2                           1(0-2-1) 
ํานวนหน่วยกติ   20  หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ 20 หน่วยกติ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

ึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกติ    วชิาศึกษาทัว่ไป   3 หน่วยกติ 

251  มนุษยก์บัสังคม                                3(2-2-5) มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                    3(2-2-5) 
ีพครูบังคบั                                             6 หน่วยกติ   วชิาชีพครูบังคบั                                             6  หน่วยกติ 
1  การเรียนรู้ของมนุษยแ์ละจิตวทิยา 

     สาํหรับครู                
81  การออกแบบและพฒันาส่ือ  
      นวตักรรม และเทคโนโลย ี 
      สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษา 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 

ศษ 201  ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
ศษ 211  กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 

ทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  4  หน่วยกติ   วชิาเอกบังคบั   11  หน่วยกติ 

00  ฟิสิกส์ทัว่ไป                                       3(3-0-6) คม 241  ชีวเคมี 1                                              3(3-0-6) 

80  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป                       1(0-2-1) คม 254  เคมีวเิคราะห์                                  3(3-0-6) 

กบังคบั   7  หน่วยกติ คม 296  ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) 
23  เคมีอินทรียส์าํหรับครู 1 
35  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คม 297  ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์                 
คม 315  เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 1                   

1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

95  ปฏิบติัการเคมีอินทรียส์าํหรับครู 1      1(0-3-0)   
ํานวนหน่วยกติ    20  หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ 20 หน่วยกติ 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกติ    วชิาศึกษาทัว่ไป   3 หน่วยกติ 

มศว 351  การพฒันาบุคลิกภาพ                         3(2-2-5) มศว 371  ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม 3(2-2-5) 
วชิาชีพครูบังคบั                                             5 หน่วยกติ และเทคโนโลย ี  

ศษ 331  วธีิวทิยาการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) วชิาชีพครูบังคบั                                             6 หน่วยกติ 
ศษ 391  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
              ระหวา่งเรียน 1 

2(0-4-2) ศษ 321    วธีิวทิยาในการพฒันาหลกัสูตร 
ศษ 332    การศึกษาพิเศษ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วชิาเอกบังคบั   12 หน่วยกติ วชิาเอกบังคบั   6  หน่วยกติ 
คม 251  สถิติสาํหรับนกัเคมี                              2(2-0-4) คม 281   ความปลอดภยัทางเคมี                       2(2-0-4) 
คม 316  เคมีอนินทรียส์าํหรับครู 2                    3(3-0-6) คม 355   การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
คม 324  เคมีอินทรียส์าํหรับครู  2                      3(3-0-6) คม 394   ปฏิบติัการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ 1(0-3-0) 
คม 395  ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย ์                      1(0-3-0)                พ้ืนฐาน  
คม 370  ภาษาองักฤษสาํหรับวทิยาศาสตร์ 
              และเคมีศึกษา 

3(2-2-5) วชิาเอกเลอืก  
วชิาเลอืกเสรี  

2 หน่วยกติ 
2 หน่วยกติ 

รวมจํานวนหน่วยกติ                           20 หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ     19 หน่วยกติ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาชีพครูบังคบั   5  หน่วยกติ วชิาชีพครูบังคบั   6  หน่วยกติ 
ศษ 471  การวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) ศษ 451 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ศษ 491  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
              ระหวา่งเรียน 2 

2(0-4-2) ศษ 461 การบริหารและการจดัการการศึกษา  3(2-2-5) 

วชิาชีพครูเลอืก                                        2 หน่วยกติ      
วชิาการสอนวชิาเอก                                        3  หน่วยกติ วชิาการสอนวชิาเอก                                        3  หน่วยกติ 
วทศ 431  บูรณาการวธีิวทิยาสาํหรับครู   
                 วทิยาศาสตร์ 

3(2-3-4) คศ 480  การสอนเคมี 3(2-3-4) 

วชิาเอกบังคบั 4  หน่วยกติ วชิาเอกบังคบั   2  หน่วยกติ 
คม 467  โครงงานวทิยาศาสตร์ 1 1(0-3-0) คม 466  สัมมนาทางเคมีศึกษา                          1(0-2-1) 
คม 491   ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0) คม 468  โครงงานวทิยาศาสตร์ 2          1(0-3-0) 
คม 479   เคมีส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) วชิาเอกเลอืก   3  หน่วยกติ 
วชิาเอกเลอืก   
วชิาเลอืกเสรี 

2 หน่วยกติ 
2 หน่วยกติ 

วชิาเลอืกเสรี      2 หน่วยกติ 

รวมจํานวนหน่วยกติ                         18  หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ    16 หน่วยกติ 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

วชิาชีพครูบังคบั   6  หน่วยกติ วชิาชีพครูบังคบั   6  หน่วยกติ 
ศษ 591  การปฏบัิติการสอนและฝึก 6(1-12-5) ศษ 592  การปฏบัิติการสอนและฝึก 6(0-12-6) 

 ประสบการณวิ์ชาชีพครู 1   ประสบการณวิ์ชาชีพครู 2     

รวมจํานวนหน่วยกติ                         6 หน่วยกติ รวมจํานวนหน่วยกติ    6 หน่วยกติ 
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