






 
ใบสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  

 
 
ประเภททุนที่สมัคร    ศิษย์เก่า    ทั่วไป     สนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา   อาจารย์ใหม่ 
 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร  
ชื่อ (ภาษาไทย) ............................................................................นามสกุล............................................................................... 
สมัครเข้าเรียน/ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา..............................................................................     
รหัสนักศึกษา ...............................................................................  
อายุ........................ป ี   เพศ       ชาย         หญิง     สัญชาติ    ........................................................................... 
สถานภาพสมรส                           สมรส       โสด 
บัตรประชาชนเลขที่ .....................................................................หมดอายุ ............................................................................. 
ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อ าเภอ.................................................... จังหวัด.................................................................................   
และ/หรือ บัตรข้าราชการเลขที่....................................................หมดอายุ...............................................................................   
ออกให้โดย   .............................................................................................................................................................................      
อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่........................................ซอย   ..................................................................................   
ถนน....................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ ………………….…….…………….. 
โทรศัพท์ ………………………………..……….………….โทรสาร ……………………………………………………………… 
E-mail  ....................................................  เบอร์โทร (มือถือ)   .............................................................................................. 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก       ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น            ที่อยู่อื่น ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
ชื่อสถานที่  
อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่........................................ซอย   ..................................................................................   
ถนน....................................................................แขวง/ต าบล...................................................................................................        
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์…………………….………………………. 
โทรศัพท์ ……………………………………………………………….โทรสาร ………………………………………………………..………………….……… 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 1 

ปีการศึกษา 1/2564 



 
 
2. สถานภาพด้านการท างาน/การศึกษา และทุนการศึกษา 
    2.1 รายได้ปัจจุบัน ได้จาก    ส่วนตัว/ครอบครัว     งานประจ า     งานชั่วคราว     ท างานอื่น 
          อื่นๆ (โปรดชี้แจง) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 ถ้าท างาน ต าแหน่ง..........................................................................เงินเดือน................................บาท 
     สถานะภาพ   1) ข้าราชการ                2) พนักงานส่วนราชการ      3) ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานราชการ            
                      4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ    5) พนักงานเอกชน             6) พนักงาน/อาจารย์สถาบันเอกชน 
                      7) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................... ....             
    ชื่อหน่วยงาน   ....................................................... ..................................................................................................      
    อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
     โทรศัพท์ ........................................................................โทรสาร  .............................................................................   
 
 2.3   สถานะก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
     ลาศึกษาต่อ โดยได้รับเงินเดือน/ค่าใช้จ่ายระหว่างลาศึกษาจากต้นสังกัด (โปรดระบุ)   .........................บาท 
         ชื่อหน่วยงาน ..................................................................................................................................... 

 ลาศึกษาต่อ  โดยไม่ได้รับเงินเดือน ชื่อหน่วยงาน .................................................................................. 
 ลาออกจากที่ท างานเพื่อศึกษาต่อ 
 เพิ่งส าเร็จการศึกษา ป.ตรี  และศึกษาต่อ ป.โท ทันที 
 ว่างงาน  และวางแผนจะศึกษาต่อ 
 อื่นๆ  โปรดระบุ ............................................................................................................................................   

 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
3.1 ผลการศึกษาขั้นปริญญาตรี (แนบ Transcript หรือผลการเรียน )   
   ชื่อปริญญาตรีที่ได้รับ  วิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขา ....................................................................................................
   คณะ.........................................................     สถาบันมหาวิทยาลัย................................................................................. 
   เมื่อเดือน ..............................พ.ศ. ..................................GPAX.....................     ได้เกียรตินิยมอันดับ ......................   
   สอบได้ประมาณล าดับที่.............................ของสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาประมาณ ....................คน 
3.2 ผลการศึกษาขั้นปริญญาโท (กรณีก าลังศึกษาระดับปริญญาโท)   (แนบ Transcript หรือผลการเรียน )  
      GPAX................    
3.3 ทุน หรือ รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี / ก าลังศึกษาปริญญาโท 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
3.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างศึกษาปริญญาตร ีหรือหลังจากส าเร็จการศึกษา หรือผลงานระหว่างศึกษาปริญญาโท  
(ถ้ามี)   …................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 



 
3.4 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    พอใช้       ดี        ดีมาก 
         การสอบ PSU TEP      ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………... 
         การสอบ CU-TEP        ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ……………………….…………………………...  
         การสอบ TOEFL         ไม่เคยสอบ     เคยสอบ  ได้คะแนน        เมื่อ ………….………………………………….…….. 
         การสอบอื่นๆ และผล ................................................................................................................................................. 
3.5 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
         ภาษา………………………….………………….     ระดับ     พอใช้       ดี        ดีมาก 
3.6 ประสบการณ์ในต่างประเทศ (ประเทศ / ระยะเวลา / วัตถุประสงค์ที่ไป) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
3.7 การร่วมกิจกรรมนักศึกษา        ไม่มี        มี   (แนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี )  
3.8 หัวข้อวิจัยที่สนใจ หรือก าลังศึกษา   (โปรดระบุ)   ( แนบเอกสารเพิ่มเติม ) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
3.9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก................................................................................................................................... 
  

  ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขของผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยแล้วว่า จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 1 เรื่องก่อนส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องเป็นชื่อแรก (First author) ตามเงื่อนไขของ
การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) คณะวิทยาศาสตร์แล้ว 
      

 
ลงชื่อ.....................................................................................ผูข้อรับทุน 

           (……………………………………………………………) 
                                                         วันที่ ……………/…………………/………………..  
  



 
ส่วนที่ 3    ความเห็นและข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
ชื่อ- สกุล ..............................................................................ต าแหน่งวิชาการ.......................................................................... 
สังกัดภาควิชา............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์................................................................... E-mail………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลทุนวิจัยของอาจารย์  
   ไม่มี  
   มีทุนวิจัยที่ได้รับ  คือ   

ชื่อทุน แหล่งทุน ปีที่ได้รับ 
   
   
   
 
ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุน RA (ที่ก าลังศึกษาอยู่) ที่อยู่ในความดูแล 

ชื่อ-สกุล ปีที่รับทุน 
  
  
  
 
ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุน RA (ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) ที่อยู่ในความดูแล 

ชื่อ-สกุล ปีที่รับทุน ส าเร็จการศึกษาโดย  
() 

มีผลงานตีพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 
    
    
    
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาผู้รับทุนแล้ว  
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) ...................................................................... มีคุณสมบัติครบถ้วน  และได้พิจารณาคัดเลือกให้
นักศึกษามาสมัครขอรับทุน/ ให้ได้รับทุน(ประเภทอาจารย์ใหม่)  ทุนผู้ช่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยทราบเงื่อนไขการรับ
ทุนแล้ว คือหากนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล                  
ISI อย่างน้อย 1 เรื่องก่อนส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาผู้รับทุนต้องเป็นชื่อแรก (First author) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ที่รับรองการสมัครรับทุนผู้ช่วยวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุน จะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย (RA)                    
นับรวมนักศึกษารับทุนคนใหม่ ณ วันท าสัญญารับทุน ไดไ้ม่เกิน 2 คน   
 
 
 



  
 
ทั้งนี้ขอให้ข้อมูล การพิจารณาการรับนักศึกษาให้ได้รับทุนรายนี้  ดังนี้ 
 
เหตุผลทางวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เหตุผลด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ หัวข้อวิจัยที่คาดว่าจะให้นักศึกษาได้ท าวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                           ลงชื่อ .................................................................................... 

   (...................................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

วันที่ ....................................................................... 


