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ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง การรับสมัครนิสิตทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเตมิ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเรื่อง การรับสมัครนิสิตทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเติม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 9 ทุน  
 
1. คุณสมบัติ 

ผู้สมัครรับทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเติม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นนิสิตก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (รหัสประจ าตัวนิสิต 63 xxxxx 23) ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 และ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นชั้นปีที่ 2  

 (รหัสประจ าตัวนิสิต 62 xxxxx 23) ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2 และ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นชั้นปีที่ 3 

 (รหัสประจ าตัวนิสิต 61 xxxxx 23) ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 และ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นชั้นปีที่ 4 
1.2 มีความตั้งใจเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือสาขาอื่นที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา

ก าหนดให้ผู้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรีเลือกศึกษาได้ จ านวน 7 สาขาวิชา ดังนี้ 

สาขา จ านวน สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 7 คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา 

 
1.3 นิสิตต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 

ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ชั้นปทีี่ 3 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา (GPAX) 3.25 3.25 3.25 

 
ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่  

ผู้สมัครรับทุนศึกษา 
 
 



-2- 

 

1.4 เป็นผู้ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ทุน พสวท. ก าหนด 
1.5 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เก่ียวกับงานวิจัยและการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ความรู้ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ  
1.6 มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลลิกภาพเหมาะสม 
1.7 มีสัญชาติไทย 
1.8 ไม่มีโรคติดต่อ หรือ โรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.9 ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นๆ  ที่ได้รับค่าใช้จ่ายไม่ซ้ าซ้อนกับทุน พสวท. 

 
2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับทุน 

2.1 ใบสมัครรับทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเติมที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยติดในใบสมัคร 
2.3 ค ารับรองจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองในการสมัครรับทุน พสวท. โดยกรอกใส่ในใบสมัคร 
2.4 ส าเนาผลการเรียน (CR 60) ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเข้า จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน ของสาขาวิชาที่สังกัด

ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.6 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Letter of Recommendation from Academic Advisor) พร้อม

ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ โดยนิสิตลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรที่ผู้สมัครรับทุนศึกษา ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งไปยังอีเมล์ผู้ประสานงานทุน  

2.7 นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ข้อ 2.1 และ 2.6 ได้ที่ Google drive  
หัวข้อ:  แบบฟอร์มการสมัครทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเติม 
Link:  https://bit.ly/3yiBlLu 

 
3. การส่งเอกสารหลักฐานสมคัรรับทุน 

3.1 นิสิตส่งเอกสารหลักฐาน โดยรวมไฟล์ pdf และเรียงตามล าดับข้อ 2.1 - 2.5  
3.2 อัพโหลดใน Google drive  

ตั้งชื่อไฟล์ รหัสประจ าตัวนิสิต + ชื่อ นามสกุล  
ตัวอย่าง เช่น 63xxxxx23 วิภวา พินิจศักดิ์ศิริ 

หัวข้อ:  ใบสมัครทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเติม 
Link:  https://bit.ly/3hzlJN8 
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4. ก าหนดการ 
รายละเอียด วันที่ 

รับสมัคร ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 
 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น. 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2564  
ทางเว็บไซต ์www.acad.chula.ac.th 
และ/หรือ www.facebook.com/acad.sc.cu 

วันสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรม Zoom 

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ ์ หลังสอบสัมภาษณ์ 1 วัน  
ทางเว็บไซต ์www.acad.chula.ac.th 
และ/หรือ www.facebook.com/acad.sc.cu 

 
ทั้งนี้ หากได้รบัการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะมีผลตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 
5. ติดต่อสอบถาม 

ผู้ประสานงานทุน พสวท. ศูนยจ์ุฬาฯ 
คุณวิภวา พินิจศักดิ์ศิริ หน่วยพฒันาวิชาการและพฒันานสิิต งานวิชาการและกิจการนิสิต  
โทรศัพท์ 02-2185054 
อีเมล์: wipawa.p@chula.ac.th 
Facebook: Reear Wipawa  
 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี             กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 

         ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช  

(ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 


