
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  การสมัครรับทุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
------------------------------------- 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล และในปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 13 หลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และเป็นแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการ
เรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความ
พร้อมในการออกไปท างานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับปี พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ      
ในยุคสังคมการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม           
มีจิตสาธารณะ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  

1. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา 
1.1 นิสิตได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 
1.2 ในขณะที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หรือนิสิตชั้นปีที่  1-5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

1.3 นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-5 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.4 ไมอ่ยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาในช่วงที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
1.5 มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับด้านวินัยนิสิต มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หรือกระท าผิดระเบียบตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ.  2559 

1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาที่นิสิตขอสมัครรับทุนการศึกษา ยกเว้น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ 
ในอนาคต (กรอ.) 

1.7 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์  ในช่วง
เวลาที่นิสิตขอสมัครรับทุนการศึกษา 
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2. เงินทุนการศึกษา 
2.1 เงินทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 52 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 

(ห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นหลักสูตรละ 4 ทุน 
2.2 หลักสูตรที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3. ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสถานะผู้ได้รับทุนการศึกษา  
              ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 

4. หลักฐานการสมัคร 
               4.1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 

4.2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ  
4.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต จ านวน  1  ฉบับ 
4.4. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด (Transcript) จ านวน  1  ฉบับ 
4.5. ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ฉบับ 
4.6. ส าเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ านวน  1  ฉบับ 
4.7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
4.8. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงผู้สมัครเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

หมายเหตุ   ส าเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
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5. ระยะเวลาการรับสมัคร 
5.1 ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/  
 ยื่นใบสมัครที่ส านักงานภาควิชาที่นิสิตสังกัด ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 หรือตาม

ภาควิชาก าหนด 
 ภาควิชาด าเนินการส่งผลการคัดเลือกนิสิตที่สมควรได้รับทุนในแต่ละหลักสูตร ที่ระบุไว้ใน

ข้อ 2.2 มาทีห่น่วยกิจการนิสิต  คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
5.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา หลังวันที่ 7 มีนาคม 2565. 

6. ระยะเวลาการรับสมัคร 
                     6.1   หากภาควิชาไม่ส่งผลการคัดเลือกนิสิตแต่ละหลักสูตร มายังหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะถือว่านิสิตในหลักสูตรของภาควิชานั้นไม่ผ่านการคัดเลือก 

6.2 ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการด าเนินกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ 

6.3 ณ วันที่รับทุนการศึกษา ถ้าผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1.2 – 1.7 จะถูก
ระงับการจ่ายทุนการศึกษา 

6.4 หากมีกรณีสุดวิสัยใดๆ ที่ท าให้ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในข้อ 6.1 – 
6.3 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสถานะผู้รับทุนการศึกษา ให้ถือว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้  ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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