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ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง การคัดเลือกผูรับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4
ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566
--------------------------------------------------------ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะดําเนินการคัดเลือกทุนโครงการ
สงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับ
ปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และมติคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. ครั้งที่ 5-1/2565
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จึงประกาศการคัดเลือกพรอมทั้งกําหนดรายละเอียดดังนี้
1. ขอผูกพันทุน
1.1 ขอผูกพันเรื่องการศึกษาตอเนื่องตรี-โท (6 ป)
เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว ตองเขาศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาโทในปการศึกษา
ถัดไปทันที ในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอรศึกษาของคณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร
หรื อสถาบั น ผลิ ตที่ มีห ลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ไดรับ การรับ รองปริญ ญาทางการศึกษาเพื่ อประกอบวิ ช าชี พ
จากคุรุสภา ตามที่โครงการ สควค. กําหนด
1.2 เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบรอย จะตองบรรจุเขา
ปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความขาดแคลนครู
ซึ่ งสํ านั กพั ฒนาระบบบริ หารงานบุ คคลและนิ ติ การ สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานจั ดทํ าแผน
อัตรากําลังไว หรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครู
ในโครงการ สควค. เห็นชอบกําหนดใหเปนสถานที่ปฏิบัติงานเปนเวลาไมน อยกวาหนึ่งเทาของจํานวนเวลาที่ ได รั บ
ทุนการศึกษา
1.3 กรณีผูรับทุนกระทําผิดเงื่อนไขสั ญญาการใหทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไมเข า
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กําหนด หรือลาออก
กอนปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ ไดรับ ทุ น การศึ กษา ผูรับทุนตองชดใช เงิน ทุน การศึ กษาคื นเปน จํานวนสองเทา
ของเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากผูใหทุนในระหวางที่ศึกษา
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2. จํานวนทุนและสาขาวิชา
ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท กําหนดใหศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ มีระยะเวลารับ
ทุนการศึกษา 6 ป แบงเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป และตอเนื่องระดับปริญญาโท 2 ป จํานวน 75 ทุน
จําแนกตามสถาบันผลิตและสาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบันผลิต
คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
คณะวิทยาศาสตร ม.นเรศวร
คณะวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน
สํานักวิชาวิทยาศาสตร ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
คณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร ม.วลัยลักษณ
คณะวิทยาศาสตร ม.สงขลานครินทร
รวม

คณิตศาสตร

ฟสิกส

เคมี

2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
24

2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
13

1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
13

วิทยาการ
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
13
12

รวม
(ทุน)
8
8
7
7
8
8
7
8
6
8
75

3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565
2) มีสัญชาติไทย
3) เปนผูที่มีความประพฤติดีและใหคํารับรองตอ สสวท. วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโครงการ สควค. โดยเครงครัดทุกประการ
4) มีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญ
ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 3.25
3) มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 สวน ไดแก การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิด
อยางมีเหตุผล และสมรรถนะการทํางาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3)
โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัดสอบ
4) มีผลงานที่ ...
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4) มี ผ ลงานที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความสามารถทางวิ ช าการ ประสบการณ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมดานอื่น
ที่เกี่ยวของซึ่งสะทอนใหเห็นวานักเรียนเปนบุคคลที่มีความรอบรูและมีสวนรวมกับชุมชน
4. การสมัครและการคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค.
ผู มีคุณสมบั ติตามข อ 3 สามารถสมัครเพื่อรับ ทุน โครงการ สควค. ระดับ ปริญ ญาตรี- โท ประจํ า
ป การศึ กษา 2566 ผ านระบบ TCAS 2566 และเขาสมัครรับ การคัดเลือกตามรายละเอีย ดที่ร ะบุในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันผลิตโครงการ สควค. ทั้ง 10 แหงขางตน โดยถือเปนหนาที่ รับผิดชอบของนักเรียน
ในการสมัคร และเขารับการทดสอบ รวมถึงติดตาม และปฏิบัติตามประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางใกลชิด
ทั้ งนี้ ผลการคั ดเลื อกผู รั บ ทุ น โครงการ สควค. ระดั บ ปริ ญ ญาตรี - โท ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2566
ของมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันผลิตในโครงการ สควค. และ สสวท. ถือเปนที่สิ้นสุด
5. คุณสมบัติของผูรับทุนโครงการ สควค.
5.1 ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร หรือสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันผลิตในโครงการ สควค.
5.2 มีคะแนนผลการเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีหนวยการเรียนในกลุมสาระ
ตาง ๆ ครบถวน และเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ทุนโครงการ สควค. กําหนด คือ
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไมนอยกวา 3.00
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรรวมกับวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.25
5.3 มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัดสอบ
1) วิชาวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวมทั้ง 3 สวน ไมนอยกวารอยละ 25
2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร TPAT3 (รหัส 30) ไมนอยกวารอยละ 25
5.4 ผานขอกําหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ
5.5 ไมเปนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเปนผูปวยโรคจิตเวชอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง
หรือผูอื่น หรือ อาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต
6. การติดตอสอบถามขอมูล
นั กเรี ย นที่กํา ลั งศึ กษาในระดั บ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2565 ที่ป ระสงคจ ะรับ
ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
1. คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เว็บไซต http://www.admissions.chula.ac.th
2. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต https://tcas.mahidol.ac.th
3. คณะวิทยาศาสตร...
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3. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เว็บไซต https://admission.ku.ac.th
4. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต https://www.admission.su.ac.th
5. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
6. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต https://www.admission.nu.ac.th
7. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เว็บไซต https://admissions.kku.ac.th
8. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต http://sutgateway.sut.ac.th/admissions
9. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เว็บไซต https://www.sci.psu.ac.th/news/category/admission
10. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เว็บไซต https://entry.wu.ac.th
11. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศัพท 02 3924021 ตอ 7619-7622 หรือ http://dpst.ipst.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายพรชัย อินทรฉาย)
รักษาการผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

