
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการสนับสนุน 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัครรับทุน 

ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกลุ ..........................................................  

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................................. อายุ ………………………..… ปี 

วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................................................ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ........................................................................... 

อีเมล์ ........................................................................................................................................................................................................   

ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี .....................หมู่ที ่............ ถนน ............................................. ตรอก/ซอย .............................................. 

ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................................................ 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขท่ี .....................หมู่ที ่............ ถนน ............................................. ตรอก/ซอย .............................................. 

ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ............................................................ 

ข้อมูลการศึกษา 

❑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี  ❑  ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

หลักสตูร ................................................................................... สาขาวิชา .............................................................................................. 

จากคณะ ................................................................................... มหาวิทยาลัย ...................................................................................... 

ปีการศึกษา ................................... เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสตูร ……………...…………… (หากยังมีผลการศึกษาในภาคเรยีน

สุดท้ายไมส่มบูรณ์ ให้กรอกข้อมลูเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ล่าสุดทีไ่ด้ และยื่นผลการศึกษาอย่างสมบูรณ์เพิ่มเติมในภายหลัง) 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ 

❑  ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  ❑  ก าลังสมัครหรืออยู่ระหว่างการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ในหลักสูตร ................................................................................. สาขาวิชา ............................................................................................ 

ภาควิชา .................................................................................... (ส าหรับผู้ที่ก าลังสมัครหรืออยูร่ะหว่างการคัดเลือกเพื่อเข้า 

ศึกษาต่อในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร ์ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น และขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ) 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... นามสกุล .................................................................................... 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ .......................................................... ต าแหน่งทางวิชาการ ..................................................................................... 

สังกัดภาควิชา ........................................................... สาขาความเชี่ยวชาญ ............................................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ............................................... อีเมล์ ....................................................................................................................... 

ข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนและอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญาในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย 

โครงการที่ 1 

❑  อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย       ❑  ก าลังจะไดร้ับทุนอุดหนนุการวิจัยโดยมีประกาศผลการพิจารณาจากแหล่งทุน 

ช่ือโครงการ .............................................................................................................................................................................................. 

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

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจาก ............................................................................................. จ านวนเงิน .......................................... บาท 

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยตามสัญญา ........... ปี ........... เดือน ตั้งแตว่ันท่ี ....................................... ถึงวันท่ี .......................................... 

โครงการที่ 2 

❑  อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย       ❑  ก าลังจะไดร้ับทุนอุดหนนุการวิจัยโดยมีประกาศผลการพิจารณาจากแหล่งทุน 

ช่ือโครงการ .............................................................................................................................................................................................. 

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

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจาก ............................................................................................. จ านวนเงิน .......................................... บาท 

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัยตามสัญญา ........... ปี ........... เดือน ตั้งแตว่ันท่ี ....................................... ถึงวันท่ี .......................................... 

ชื่อหัวข้อโครงการที่คาดว่าจะให้ผู้สมัครรับทุนท าวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................ 

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

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

.................................................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐาน 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... นามสกุล ............................................... ได้แนบเอกสารหลักฐานตา่งๆ  

ตามที่คณะฯ ได้ก าหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ มาครบถ้วนดังน้ี   

❑  แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ชุด 

❑  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป (ติดในแบบฟอร์ม) 

❑  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครรับทุน จ านวน 1 ชุด 

❑  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าผู้สมัครรับทุนก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ชุด 

❑  ส าเนา transcript แสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีของผู้สมัครรับทุน (ในกรณีที่ยังไม่สามารถแสดงผลการศึกษาของ        

ภาคการศึกษาสุดท้าย ให้แสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาล่าสุดได้) จ านวน 1 ชุด 

❑  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการคัดเลือกหรือประกาศผลการคัดเลือกที่แสดงว่าผู้สมัครรับทุนเป็นผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตตามที่สมัครขอรับทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ชุด 

❑  ส าเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือประกาศการผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยที่จะได้รับของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

จ านวน 1 ชุด 

❑  แบบแสดงประวัติ (CV) ของผู้สมัครรับทุน จ านวน 1 ชุด 

❑  แบบแสดงประวัติ (CV) ของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ จ านวน 1 ชุด 

หมายเหต ุ เอกสารส าเนาหลักฐานทุกฉบับไดล้งนามรับรองส าเนาแล้ว 

ส่วนที่ 4 ผู้สมัครรับทุนรับรองข้อมูลและคุณสมบัติ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ................................................... ขอรับรองว่า 

❑  ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลข้างต้นด้วยตนเอง และข้อมูลดังกล่าว เป็นความจริงทุกประการ 

❑  ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใด หรือไม่มีสัญญาจ้างเป็นผู้ช่วยวิจัยจากแหล่งทุนอื่น 

❑  ข้าพเจ้าได้ศึกษาวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของทุนฯ จนเข้าใจเป็นอย่างดี และยินดีจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 

❑  หากข้าพเจ้ากรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขของทุนฯ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์การ  

สมัครรับทุนแต่โดยดี หรือหากได้รับทุนไปแล้ว ยินดีที่จะคืนเงินทุนเต็มจ านวนตามที่ได้รับไปแล้ว และจะไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งนี้       

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

ลงช่ือ ........................................................................  ผูส้มัครรับทุน 

      (.........................................................................) 



  

 

 

4 

ส่วนที่ 5 อาจารย์ท่ีปรึกษารับรองผู้สมัครรับทุนและคุณสมบัติของอาจารย์ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ................................................... ขอรับรองว่า 

❑  ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ประจ าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา 

หรือการลาเพื่อท าวิจัย หรือการลาเพื่อเขียนหนังสือและต ารา 

❑  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติที่สามารถเป็นที่ปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

❑  ข้าพเจ้ายินดีและสมัครใจรับ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ................................................... 

(ผู้สมัครรับทุน) เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย และจะดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดีและเต็มความสามารถ 

ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้ศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ........................................................................ 

จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 

❑  ข้าพเจ้าได้ศึกษาวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขของทุนฯ จนเข้าใจเป็นอย่างดี และยินดีจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 

❑  หากข้าพเจ้าใหข้้อมูลอันเป็นเท็จ หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขของทุนฯ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์การสมัคร หรือ

สถานะการรับทุนแต่โดยด ีและจะไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

ลงช่ือ ........................................................................  อาจารย์ที่ปรกึษา 

      (.........................................................................) 

ส่วนที่ 6 ผลการพิจารณาของภาควิชา/หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ 

❑ ภาควิชา ................................................................     ❑ หลักสูตรนติิวิทยาศาสตร์    ได้พิจารณาคุณสมบัตเิบื้องต้นแล้ว 

ผู้สมัครรับทุน ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... นามสกุล ....................................................... มีคุณสมบตั ิ

❑ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ❑ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ...................................................................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................... นามสกุล ..................................................... มีคุณสมบัต ิ

❑ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ❑ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ...................................................................................... 

และคณะกรรมการของภาควิชา/หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน มีมติให้ผู้สมัครรับทุนรายนี้  

❑  ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัยล าดับที่ ...... ของหลักสูตร ........................................................................... 

❑  ไม่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย 

 

ลงช่ือ ........................................................................  หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร 

      (.........................................................................) 


