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ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การคัดเลือกผูรับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุนโครงการ สควค.) ระยะท่ี 4 

ระดับปริญญาตร-ีโท ประจําปการศึกษา 2566 

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

 ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะดําเนินการคัดเลือกทุนโครงการ

สงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุนโครงการ สควค.) ระยะท่ี 4 ระดับ

ปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติหลักการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะท่ี 4 

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564  และมติคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. ครั้งท่ี 5-1/2565 

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 จึงประกาศการคัดเลือกพรอมท้ังกําหนดรายละเอียดดังนี้  

1. ขอผูกพันทุน

1.1 ขอผูกพันเรื่องการศึกษาตอเนื่องตรี-โท (6 ป) 

  เม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว ตองเขาศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาโทในปการศึกษา

ถัดไปทันที  ในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอรศึกษาของคณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร 

หรือสถาบันผลิตท่ีมีหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีไดรับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ 

จากคุรุสภา ตามท่ีโครงการ สควค. กําหนด 

1.2 เม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบรอย จะตองบรรจุเขา

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐท่ีมีความขาดแคลนครู 

ซ่ึงสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําแผน 

อัตรากําลังไว หรือสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการกําหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครู 

ในโครงการ สควค. เห็นชอบกําหนดใหเปนสถานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งเทาของจํานวนเวลาท่ีไดรับ

ทุนการศึกษา 

1.3 กรณีผูรับทุนกระทําผิดเง่ือนไขสัญญาการใหทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไมเขา

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กําหนด หรือลาออก 

กอนปฏิบัติงานครบตามเวลาท่ีไดรับทุนการศึกษา ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนการศึกษาคืนเปนจํานวนสองเทา 

ของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากผูใหทุนในระหวางท่ีศึกษา 
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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 

สถาบันผลิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
รวม 

(ทุน) คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม 2 2 1 1 2 8 

คณะวิทยาศาสตร ม.นเรศวร 2 1 2 1 2 8 

คณะวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน 3 1 1 2 - 7 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี 3 2 1 1 - 7 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 1 2 1 2 8 

คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร 2 1 1 2 2 8 

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 3 2 1 1 - 7 

คณะวิทยาศาสตร ม.ศลิปากร 2 1 1 1 2 8 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร ม.วลัยลักษณ 3 1 1 1 - 6 

คณะวิทยาศาสตร ม.สงขลานครินทร 2 1 2 1 2 8 

รวม 24 13 13 13 12 75 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565

2) มีสัญชาติไทย

3) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและใหคํารับรองตอ สสวท. วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโครงการ สควค. โดยเครงครัดทุกประการ 

4) มีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญ

ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 3.25 

3) มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดท่ัวไป TGAT ท้ัง 3 สวน ไดแก การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิด

อยางมีเหตุผล และสมรรถนะการทํางาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 

โดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัดสอบ 

4) มีผลงานท่ี ...
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4) มีผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณเขารวมกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมดานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของซ่ึงสะทอนใหเห็นวานักเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรอบรูและมีสวนรวมกับชุมชน 

4. การสมัครและการคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค.

 ผูมีคุณสมบัติตามขอ 3 สามารถสมัครเพ่ือรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจํา 

ปการศึกษา 2566 ผานระบบ TCAS 2566 และเขาสมัครรับการคัดเลือกตามรายละเอียดท่ีระบุในประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสถาบันผลิตโครงการ สควค. ท้ัง 10 แหงขางตน  โดยถือเปนหนาท่ี รับผิดชอบของนักเรียน

ในการสมัคร และเขารับการทดสอบ รวมถึงติดตาม และปฏิบัติตามประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลยัอยางใกลชิด   

 ท้ังนี้ ผลการคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 

ของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสถาบนัผลิตในโครงการ สควค. และ สสวท. ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

5. คุณสมบัติของผูรับทุนโครงการ สควค.

 5.1 ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร หรือสํานัก

วิชาวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสถาบันผลิตในโครงการ สควค. 

 5.2 มีคะแนนผลการเรียนเม่ือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยมีหนวยการเรียนในกลุมสาระ

ตาง ๆ ครบถวน และเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีทุนโครงการ สควค. กําหนด คือ 

1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไมนอยกวา 3.00

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรรวมกับวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.25

5.3  มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัดสอบ 

1) วิชาวิชาความถนัดท่ัวไป TGAT (รหัส 90) รวมท้ัง 3 สวน ไมนอยกวารอยละ 25

2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร TPAT3 (รหัส 30) ไมนอยกวารอยละ 25

5.4 ผานขอกําหนดตามเง่ือนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ 

 5.5 ไมเปนบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต หรือเปนผูปวยโรคจิตเวชอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง

หรือผูอ่ืน หรือ อาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต 

6. การติดตอสอบถามขอมูล

 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2565 ท่ีประสงคจะรับ 

ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

1. คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เว็บไซต http://www.admissions.chula.ac.th

2. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต https://tcas.mahidol.ac.th

3. คณะวิทยาศาสตร...

http://www.admissions.chula.ac.th/
https://tcas.mahidol.ac.th/
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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 อีเมล psmt@ipst.ac.th

    ประกาศ ณ วันที่  29  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

(นายพรชัย  อินทรฉาย) 
รักษาการผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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