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 โครงการ 70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม 
 

 

ความเปนมา 

 ป พ.ศ. 2562 เปนปท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและรับใชสังคม 

ครบรอบ 70 ป นับตั้งแตเปนโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปนสถาบันทางการศึกษาชั้นสูง 

ในการผลิตทรัพยากรมนุษยสูสังคม การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาตองใชกระบวนการวิจัย ผาน

การทําปริญญานิพนธ โดยคนหาชองวางของความรูหรือความรูใหม ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมสูสังคม 

โดยผลิตบัณฑิตใหมีความรูประดุจนักปราชญ มีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา 

พรอมดวยสมรรถนะสูงในการทํางานและรับใชสังคมในศาสตรท่ีตนศึกษา ซ่ึงบัณฑิตท่ีจบการศึกษาถือเปน

ทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาระดับสูงท่ีตองใช

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มีตนทุนและการคาใชจายในการศึกษาคอนขางสูง ทําใหบุคคลบางกลุมในสังคมไมสามารถ

เขาถึงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได  

จากเหตุผลขางตนบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดโครงการ 70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม เพ่ือสนับสนุน

และสงเสริมการศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแกบุคคลท่ัวไป 

บุคลากรในมหาวิทยาลัย ศิษยเกา นิสิตปจจุบันชั้นปสุดทายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดวยการใหทุน

ในรูปแบบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ  ใหกับบุคคลท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพใน

สังคม แตขาดโอกาสทางการศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัย

วิจัยและรับใชสังคมใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ผลิตนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือบรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ  อีกท้ังยังเปนการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในเนื่องโอกาสครบรอบ    

70 ป สูสังคม อันนําไปสูการสรางแบรนดและดํารงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสืบตอไป 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือผลิตบุคลากรคุณภาพไปรับใชสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  ขับเคลื่อนพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยและรับใชสังคม 

2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูสังคม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กลุมเปาหมาย  1. บุคคลท่ัวไปชาวไทยและตางชาติ  

  2. ศิษยเกา นิสิตปจจุบันชั้นปสุดทาย บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการเปดรับสมัครทุน 2 ป (เปดรับทุนปการศึกษา 2562-2563) 

 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ (ทุน)  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สวนงานท่ีมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 

รูปแบบของทุน ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายตลอดหลักสูตรตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ  

 

คุณสมบัติผูสมัครเขารวมโครงการ 

ผูสมัครเขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1.  เปนบุคคลท่ัวไปชาวไทย และตางชาติ  ศิษยเกา นิสิตปจจุบันชั้นปสุดทายของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ บุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  กรณีมีหนวยงานตนสังกัด จะตองไดรับการอนุมัติใหศึกษาบางสวนหรือเต็มเวลาจากหนวยงานตนสังกัด 

 3.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ยกเวนนิสิตปริญญาตรีปจจุบันชั้นปสุดทายของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 4.  ผูสมัครตองไมไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนอ่ืนๆ 

 5.  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ สอดคลองกับขอกําหนดของหลักสูตรท่ีผูสมัครประสงคจะเขารวมศึกษาตอ  
 

หากผูสมัครเขารวมโครงการมีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑขางตนครบทุกขอ การรับเขารวมโครงการให 

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

คุณสมบัติของหลักสูตรท่ีเขารวมโครงการ (ดูหลักสูตรท่ีเขารวมโครงการตามเอกสารแนบทาย) 

หลักสูตรท่ีเขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1. เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีไมใชหลักสูตรท่ีจะรอปดเม่ือมีนิสิตคนสดุทายจบ และตอง 

เปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงเรียบรอยเม่ือถึงรอบการปรับปรุง และ/หรือผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว 

2. เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ ท่ีมีการจัดการเรียนการ 

สอนปกติ  ไมใชโครงการพิเศษ เชน  โครงการ 4+1 

3.  เปนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ   

4. หลักสูตรท่ีรับทุนตองเปดสอนและมีนิสิตสถานภาพปกติศึกษาอยูดวย 
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เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 คัดเลือกตามระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 สวนท่ี 2 คัดเลือกผูสมควรไดรับทุน 70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม โดยใชขอมูลประวัติดานการทํา

กิจกรรมหรือชวยเหลือสังคม/สวนรวมของผูสมัคร ประวัติและสถานท่ีทํางานปจจุบันของผูสมัคร ทัศนคติและ

ความพรอมในดานการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ความมุงม่ันในการชวยเหลือสวนรวมหรือสังคม  ขณะศึกษา

หรือหลังสําเร็จการศึกษา และอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการฯกําหนด  
 

 ท้ังนี้ผูไดรับทุนภายใตโครงการนี้จะตองผานสวนท่ี 1 กอนสวนท่ี 2 และผลการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯถือเปนท่ีส้ินสุด 

เง่ือนไขของผูรับทุนท่ีผานการคัดเลือก (นิสิตทุน) 

1. ผูท่ีผานการคัดเลือกใหไดรับทุนตองยอมรับและปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการ ระเบียบและ  

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด และถือวาไดศึกษาและรับทราบในรายละเอียดนั้นแลวเปนอยางดี 

2. นิสิตทุนตองศึกษาไมเกินตามระยะเวลาท่ีขอบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2559 และไมอนุญาตให 

ขยายเวลาการศึกษา ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนในรูปแบบของการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

ตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษา ท้ังนี้ไมรวม คาข้ึนทะเบียนนิสิตใหม คาธรรมเนียมรักษาสภาพ คาธรรมเนียมเรียกเก็บ

ตามรายการ คาเขารวมโครงการพิเศษตางๆ และอ่ืนๆ ท่ีไมครอบคลุมอยูในคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

ท้ังนี้นิสิตทุนยังมีสิทธิในการรับทุนอ่ืนๆ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเหมือนนิสิตสถานภาพปกติ (ถาไมมี

ประกาศทุนกําหนด) 

4. ผูผานการคัดเลือก เม่ือเปนนิสิตบัณฑิตศึกษาแลว ตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะระดับสูงท่ัวไปไม

จําเพาะวิชาชีพ (transferable skills /soft skills) หรือกิจกรรมรับใชสังคม อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง ท่ี

มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือเสริมสมรรถนะการเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอสังคม 

5. นิสิตทุนควรชวยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรท้ังขณะศึกษาอยูและเม่ือจบการศึกษา 

กรณีไมเปนไปตามเง่ือนไขโดยไมมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยสามารถระงับการใหทุน และลง

นามพนสถานะการเปนนิสิตทุน และผูเขารวมโครงการตองชดใชทุนตามสัญญาท่ีไดทําไวกับมหาวิทยาลัย

เปนจํานวนเทากับคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยยกเวน โดยสวนการวินัยฯของมหาวิทยาลัยเปน

ผูติดตาม กรณีตองการศึกษาตอ ตองเปล่ียนเปนนิสิตปกติและดําเนินการชดใชทุนตามสัญญากอนถึงจะจบ

การศึกษาได 



ประชาสมัพันธโครงการ 70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม| 4 

 

 
 

     

การประเมินผลโครงการ 

1. นิสิตทุนเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะระดับสูงท่ัวไปไมจําเพาะวิชาชีพ (transferable skills /soft  

skills) หรือกิจกรรมรับใชสังคม รอยละ100  

2. นิสิตทุนสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 100 

3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตนิสิตทุนท่ีจบการศึกษาอยูในระดับมาก 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสูสังคม  อันนําไปสูการสรางแบรนดและชื่อเสียง 

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะดานการวิจัยและรับใชสังคม 

2. บุคลากรท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสมบูรณพรอมท้ังดานสมรรถนะ 

การวิจัย การเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การรับใชสังคมสูงข้ึน 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูงข้ึน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาท้ังดาน

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน  

---------------------------------------------------- 

หลักสูตรที่สมารถสมัครรับทุนการศึกษา 70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

จิตวิทยาพัฒนาการ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

ภาษาศาสตร สารสนเทศศึกษา ประวัติศาสตร 

การจัดการทางสังคม การจัดการกีฬาและนันทนาการ การจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 

จิตวิทยาประยุกต การออบแบบเพ่ือธุรกิจ สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

นวัตกรรมการออกแบบ ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร เคม ี ชีววิทยา 

ฟสิกส สุขศึกษาและพลศึกษา การบริหารการศึกษา 

การจัดการการอุดมศึกษา วิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู การศึกษาพิเศษ 

การวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา 

ศิลปศึกษา   

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ฟสิกส 

เคม ี ภูมิสารสนเทศ ชีวภาพการแพทย 

วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย อณูชีววิทยา 
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เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การจัดการแบรนดสรางสรรค 

กายภาพบําบัด วิทยาการเภสัชภณัฑ  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล           วิศวกรรมชีวการแพทย 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

นโยบายและการจัดการสาธารณะ   

 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการการอุดมศึกษา การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร การศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ภาษาและการสื่อสารสากล การจัดการกีฬาและนันทนาการ ฟสิกส 

เคมีประยุกต เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิสารสนเทศ 

จิตวิทยาประยุกต วิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู การวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา 

อณูชีววิทยา ชีวภาพการแพทย การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนศึกษาศาสตร การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม 

   


