ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท
ประเภท Premium ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------ด้วยโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
สควค. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครูเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
ภูมิลําเนา
เพื่อการนี้ จึงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจํา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งเป็นทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจํานวน ๒๘๑ ทุน และทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน
๒๖๐ ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้สนใจสมัครรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจําปีการศึกษา
๒๕๖๑ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค. และรายละเอียด
การรับของแต่ละสถาบันผลิต ครู ตามที่ร ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศให้เข้า ใจก่อนสมัคร
หลังจาก สสวท. ได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบเงื่อนไขและข้อผูกพันทุนโครงการ
สควค. และรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ
๑. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑) มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชน
๒) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๑

๓. รายละเอียด ...

Ĥ. øć÷úąđĂĊ÷éÖćøøĆïÿöĆÙøĒ÷ÖêćöÙčèüčçÖĉ ćøýċÖþć
Ĥ.Ģ ÖúčŠöìĊę Ģ ñĎšÿöĆÙøìĊę÷ĆÜĕöŠöĊĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ
Ĥ.Ģ.Ģ ÙčèÿöïĆêĉìćÜÖćøýċÖþć
(Ģ) ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊ ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĨ - ģĦĦĪ ĀøČĂÖĞćúĆÜýċÖþćßĆĚîðŘ
ÿčéìšć÷×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦħġ ĒúąêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉ éĆÜîĊĚ
Ö. öĊüčçĉÖćøýċÖþć üĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (üì.ï.) ĀøČĂ üĉýüÖøøöýćÿêøïĆèæĉê (üý.ï.) êøÜêćö
đÜČęĂîĕ×ìĊęÿëćïĆîñúĉêÙøĎĔîēÙøÜÖćø ÿÙüÙ. ÖĞćĀîé éĆÜđĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý Ĥ Āîšć Ģģ – ĢĨ
×. öĊñúÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ÿąÿöêúĂéĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊ ĕöŠêęĞćÖüŠć ģ.ĨĦ ĀøČĂëšć
ÖĞćúĆÜýċÖþćĔîßĆĚîðŘÿčéìšć÷×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦħġ êšĂÜöĊñúÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ÿąÿöëċÜõćÙđøĊ÷îìĊę
ģ/ģĦĦĪ ĕöŠêęĞćÖüŠć ģ.ĨĦ ĒúąêšĂÜÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćõć÷ĔîõćÙđøĊ÷îðÖêĉ ÙČĂ õćÙđøĊ÷îìĊę ģ/ģĦħġ ēé÷
öĊñúÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ÿąÿöêúĂéĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊ ĕöŠêęĞćÖüŠć ģ.ĨĦ
Ù. öĊñúÖćøđøĊ÷îĔîüĉßćđĂÖđÞúĊę÷ÿąÿöĕöŠêęĞćÖüŠć Ĥ.ġġ ēé÷êšĂÜñŠćîÖćøýċÖþćøć÷üĉßć
đÞóćąìĊęêøÜÖĆïÿć×ćìĊęÿöĆÙøÿĂïđ×šćøĆïìčîÝĞćîüî ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ģġ ĀîŠü÷Öĉê (éĎđĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý ģ)
óĉÝćøèćøć÷üĉßćđÞóćąêćööćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćêøĊ ÿć×ćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąÙèĉêýćÿêøŤ ó.ý.ģĦĦĥ
ĒúąöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćêøĊ ÿć×ćÙĂöóĉüđêĂøŤ ó.ý. ģĦĦģ
(ģ) öĊñúÙąĒîîÖćøÿĂïõćþćĂĆÜÖùþ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĥĦ
ĀøČĂ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĥĦġ ĀøČĂ IELTS Academic ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć Ħ.ġ
ēé÷ÿĂïÖŠĂîüĆîìĊę ģħ đöþć÷î ģĦħĢ ĒúąñúÖćøÿĂïêšĂÜöĊĂć÷čĕöŠđÖĉî ģ ðŘ đöČęĂîĆïëċÜüĆîÿĂïÿĆöõćþèŤ Ĕî
üĆîìĊę ģħ óùþõćÙö ģĦħĢ
(Ĥ) ĕöŠđÙ÷öĊĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎÖŠĂîüĆîÿöĆÙøÿĂïÙĆéđúČĂÖđ×šćøĆïìčîēÙøÜÖćø ÿÙüÙ.
(ĥ) ĕöŠĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜÖćøøĆïìčîìĊęöđĊ ÜČęĂîĕ×ñĎÖóĆîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîßéĔßšìčî
(Ħ) ĕöŠđðŨîñĎšìĊęĕéšøïĆ ÖćøïøøÝčđ×šćøĆïøćßÖćøÙøĎ
Āöć÷đĀêč
Ģ. ñĎšÿöĆÙøêšĂÜöĊÿč×õćóÿöïĎøèŤĒ×ĘÜĒøÜĒúąðøćýÝćÖēøÙ ĂćÖćø×ĂÜēøÙ ĀøČĂÙüćöóĉÖćøĂĆîđðŨî
ĂčðÿøøÙêŠĂÖćøýċÖþć ĒúąÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ
ģ. ĕöŠ öĊ ðŦâĀćìćÜÝĉêđüß×ĆĚ îøč îĒøÜĂĆ îĂćÝđðŨ îĂĆ îêøć÷êŠ ĂêîđĂÜ Ēúą/ĀøČ ĂñĎš ĂČęî đßŠ î ēøÙÝĉ ê
(Psychotic Disorders) ēøÙĂćøöèŤ ñĉ é ðÖêĉ (Mood Disorders) ēøÙðøąÿćìøč î ĒøÜ (Severe Neurotic
Disorders) ēøÙïčÙúĉÖõćóñĉéðÖêĉ (Personality Disorders) ēé÷đÞóćąēøÙïčÙúĉÖõćóñĉéðÖêĉĒïïêŠĂêšćî
ÿĆÜÙö (Antisocial Personality Disorder) ĒúąēøÙÙüćöñĉéðÖêĉìćÜïčÙúĉÖõćóĒïïĂćøöèŤĕöŠÙÜìĊę Ùüćö
ñĉ é ðÖêĉ ì ćÜĂćøöèŤ Ē øÜÝĆ é (Borderline Personality Disorder) øüöëċ Ü ðŦ â ĀćìćÜÝĉ ê đüßĂČę î ė ĂĆ î đðŨ î
ĂčðÿøøÙêŠĂÖćøýċÖþć ĒúąÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔîüĉßćßĊóÙøĎ
Ĥ. ĀćÖðøćÖäõć÷ĀúĆÜüŠćñĎšÿöĆÙø×ćéÙčèÿöïĆêĉ ×šĂĔé×šĂĀîċęÜ ĀøČĂĔĀš×šĂöĎúĂĆîđðŨîđìĘÝ ĀøČĂÝÜĔÝ
ðÖðŗé×šĂöĎú ñĎšîĆĚîÝąëĎÖêĆéÿĉìíĉĝĔîÖćøÙĆéđúČĂÖÙøĆĚÜîĊĚ ĒúąĒöšüŠćÝąĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖđ×šćøĆïìčîĒúšüÖĘêćö
ÝąëĎÖëĂîÿõćóÖćøđðŨîñĎšøĆïìčî ĒúąêšĂÜßéĔßšđÜĉîÙČîđðŨî ģ đìŠć ìĊęĕéšøĆïĕð
ģ


Ĥ.Ģ.ģ ĀúĆÖåćî ...

Ĥ.Ģ.ģ ĀúĆÖåćîÖćøÿöĆÙø
(Ģ) ĔïÿöĆÙøìĊęÿĆęÜóĉöóŤÝćÖøąïïĂĂîĕúîŤ
(ģ) ÿĞćđîćđĂÖÿćøÖćøßĞćøąđÜĉîÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøÿöĆÙøÿĂïñŠćîíîćÙćø ÝĞćîüîđÜĉî ħġġ ïćì
(Ĥ) ÿĞćđîćĔïðøĉââćïĆêø ĒúąĔïĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îøąéĆïðøĉââćêøĊ ĀøČĂ ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖ
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćüŠćÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĔîßĆĚîðŘÿčéìšć÷×ĂÜĀúĆÖÿĎêø ĒúąĔïĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îìĊęöĊ
ñúÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöøąéĆïðøĉââćêøĊëċÜõćÙđøĊ÷îìĊę ģ/ģĦĦĪ
(ĥ) ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
(Ħ) ÿĞćđîćĔïĒÿéÜñúÙąĒîîÖćøÿĂïõćþćĂĆÜÖùþ ĀćÖĕöŠöĊĔîüĆîÿöĆÙø êšĂÜ÷ČęîñúÙąĒîî
ÿĂïõćþćĂĆÜÖùþÞïĆïÝøĉÜĔîüĆîÿĂïÿĆöõćþèŤ
(ħ) ĔïøĆïøĂÜñúÖćøêøüÝÿč×õćóÖć÷ÞïĆïÝøĉÜ àċęÜĂĂÖĔĀšēé÷ÿëćîó÷ćïćúĔîÖĞćÖĆï×ĂÜøĆå
ĕöŠđÖĉî Ģ đéČĂî îĆïëċÜüĆî÷ČęîĔïÿöĆÙø ÝĞćîüî Ģ ÞïĆï
(Ĩ) êćøćÜđìĊ÷ïøć÷üĉßćđÞóćąìĊęêøÜÖĆïÿć×ćìĊęÿöĆÙøÿĂïđ×šćøĆïìčî ēé÷ĒîïÙĞćĂíĉïć÷øć÷üĉßć
×ĂÜøć÷üĉßćìĊęîĞćöćđìĊ÷ï (ÝćÖĀúĆÖÿĎêøìĊęñĎšÿöĆÙøýċÖþć)
Āöć÷đĀêč ÿĞćđîćĀúĆÖåćîìčÖÞïĆï ĔĀšñĎšÿöĆÙøøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜ ĒúąúÜßČęĂÖĞćÖĆï
Ĥ.Ģ.Ĥ üĉíĊÖćøÿöĆÙø
(Ģ) ÖøĂÖ×šĂöĎúñĎšÿöĆÙøìćÜđüĘïĕàêŤ http://www.dpstcenter.org/psmt êćö×ĆĚîêĂîìĊęĒîąîĞć
ĔĀšÙøïëšüîÿöïĎøèŤ ĒúąÿĆęÜóĉöóŤĔïÿöĆÙø
(ģ) ÝŠ ć ÷ÙŠ ć íøøöđîĊ ÷ öÖćøÿöĆ Ù øÿĂï đðŨ î ÝĞ ć îüîđÜĉ î ħġġ ïćì ñŠ ć îđÙćîŤ đ êĂøŤ
íîćÙćøÖøčÜĕì÷êćöøĀĆÿ COMP.CODE ìĊęðøćÖäïîĔïĒÝšÜÖćøßĞćøąđÜĉî ìĊęóĉöóŤÝćÖøąïïĂĂîĕúîŤ õć÷Ĕî
üĆîýčÖøŤìĊę Ģ íĆîüćÙö ģĦħġ
(Ĥ) ÿŠÜĔïÿöĆÙøóøšĂöĀúĆÖåćîÖćøÿöĆÙøÿĂïêćöøć÷Öćø×šĂ Ĥ.Ģ.ģ ìćÜĕðøþèĊ÷ŤúÜìąđïĊ÷î
ĀøČĂ ÿŠÜéšü÷ïøĉÖćøéŠüîóĉđýþ EMS ëċÜ ñĎšðøąÿćîÜćîÖćøøĆïÿöĆÙøìčîēÙøÜÖćø ÿÙüÙ. ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĀøČĂ
ÿëćïĆîìĊęÿöĆÙøđ×šćøĆïìčî êćöìĊęĂ÷ĎŠĔîđĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý Ĥ Āîšć Ģģ - ĢĨ õć÷ĔîüĆîýčÖøŤìĊę Ģ íĆîüćÙö ģĦħġ
(ëČĂüĆîìĊęðøąìĆïêøćĕðøþèĊ÷ŤđðŨîÿĞćÙĆâ ēé÷ĔĀšóċÜøąüĆÜđøČęĂÜÖćøÿŠÜđĂÖÿćø ĀćÖÿŠÜñĉéÝąëČĂüŠćÖćøÿöĆÙø
éĆÜÖúŠćüđðŨîēöÛą ĀøČĂÿöĆÙøĕüšĔîøąïïĒêŠĕöŠÿŠÜđĂÖÿćø ëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝÖćøÿöĆÙø)
(ĥ) êøüÝÿĂïøć÷ßČęĂ ĒúąÿëćîìĊęÿĂïĔîüĆîÝĆîìøŤìĊę ģĦ íĆîüćÙö ģĦħġ è öĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĊę
ÿöĆÙøđúČĂÖýċÖþć ĒúąìćÜđüĘïĕàêŤìĊęÿöĆÙøÿĂï ēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉêćö
ĀúĆÖåćîìĊęñĎšÿöĆÙø÷ČęîđĂÖÿćø ĒúąðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷î
ìĆĚÜîĊĚ ĀćÖêøüÝÿĂïóïõć÷ĀúĆÜüŠć ñĎšÿöĆÙøöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüî ĀøČĂðúĂöĀøČĂĔßšđĂÖÿćøðúĂö
ĒðúÜĀúĆÖåćîìćÜøćßÖćøĔîÖćø÷ČęîĔïÿöĆÙø ÿÿüì. ÝąđóĉÖëĂîÿĉìíĉĝÖćøÿöĆÙø ĒúąñúÿĂïìĆĚÜĀöé ēé÷ìĊę
ñĎšÿöĆÙøĕöŠÿćöćøëđøĊ÷ÖøšĂÜ×ĂÙŠćÿöĆÙøÙČîĕéš
Ĥ


Ĥ.Ģ.ĥ ÿëćïĆî ...

๓.๑.๔ สถาบันผลิตครู และจํานวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
ศึกษา
ศึกษา
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

รวม

๑. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๐

๑๐

๑๐

-

-

๓๐

๒. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕

๕

๕

๕

๑๐

๓๐

๓. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๕

๕

๕

๕

๕

๒๕

๔. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕

๕

๕

-

-

๑๕

๕. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๐

๑๐

๑๐

-

-

๓๐

สถาบันผลิตครู

๖. วิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๗. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๘. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

-

-

๒๐

-

๒๐

๕

๕

๕

๑๕

๑๕

๔๕

-

-

-

-

๒๕

๒๕

๙. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

-

-

๑๕

-

๑๕

๑๐. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๘

๘

๗

๗

-

๓๐

-

-

๘

๘

-

๑๖

รวม

๔๘

๔๘

๕๕

๗๕

๕๕

๒๘๑

๔

๓.๒ กลุ่มที่ ๒ ...

Ĥ.ģ ÖúčŠöìĊę ģ ñĎšÿöĆÙøìĊęöĊĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ
Ĥ.ģ.Ģ ÙčèÿöïĆêĉìćÜÖćøýċÖþć
(Ģ) ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊ ðŘÖćøýċÖþć ģĦĦĨ - ģĦĦĪ ĀøČĂÖĞćúĆÜýċÖþćßĆĚîðŘ
ÿčéìšć÷×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦħġ ĒúąêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉ éĆÜîĊĚ
Ö. öĊüčçĉÖćøýċÖþć ÙøčýćÿêøïĆèæĉê ĀøČĂ ýċÖþćýćÿêøïĆèæĉê ĀøČĂ ÖćøýċÖþćïĆèæĉê
ĀøČĂ üĉì÷ćýćÿêøïĆèæĉê (ýċÖþćýćÿêøŤ) Ĕîÿć×ćÙèĉêýćÿêøŤ ôŗÿĉÖÿŤ đÙöĊ ßĊüüĉì÷ć üĉì÷ćÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤ
ĀøČĂ üĉì÷ćýćÿêøýċÖþć ÿć×ćÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤ ĀøČĂ ÙøčýćÿêøĂčêÿćĀÖøøöïĆèæĉê ÿć×ćüĉßćÙøčýćÿêøŤ
üĉýüÖøøö üĉßćđĂÖÙĂöóĉüđêĂøŤ ĀøČĂ üčçĉĂČęîìćÜÖćøýċÖþć ìĊęĕéšýċÖþćüĉßćßĊóÙøĎÙøïêćöìĊęÙčøčÿõćÖĞćĀîé Ēúą
êøÜêćöđÜČęĂîĕ×ìĊęÿëćïĆîñúĉêÙøĎĔîēÙøÜÖćø ÿÙüÙ. ÖĞćĀîé éĆÜđĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý Ĥ Āîšć Ģĩ - ģĢ
×. öĊñúÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ÿąÿöêúĂéĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊ ĕöŠêęĞćÖüŠć Ĥ.ġġ ĀøČĂ ĀćÖ
ÖĞćúĆÜýċÖþćĔîßĆĚîðŘÿčéìšć÷×ĂÜĀúĆÖÿĎêøĔîðŘÖćøýċÖþć ģĦħġ êšĂÜöĊñúÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ÿąÿöëċÜõćÙđøĊ÷îìĊę
ģ/ģĦĦĪ ĕöŠêęĞćÖüŠć Ĥ.ġġ ĒúąêšĂÜÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćõć÷ĔîõćÙđøĊ÷îðÖêĉ ÙČĂ õćÙđøĊ÷îìĊę ģ/ģĦħġ ēé÷
öĊñúÖćøđøĊ÷îđÞúĊę÷ÿąÿöêúĂéĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊ ĕöŠêęĞćÖüŠć Ĥ.ġġ
Ù. öĊñúÖćøđøĊ÷îĔîüĉßćđĂÖđÞúĊę÷ÿąÿöĕöŠêęĞćÖüŠć Ĥ.ġġ ēé÷êšĂÜñŠćîÖćøýċÖþćøć÷üĉßć
đÞóćąìĊęêøÜÖĆïÿć×ćìĊęÿöĆÙøÿĂïđ×šćøĆïìčîÝĞćîüî ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ģġ ĀîŠü÷Öĉê (éĎđĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý ģ)
óĉÝćøèćøć÷üĉßćđÞóćąêćööćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćêøĊ ÿć×ćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąÙèĉêýćÿêøŤ ó.ý. ģĦĦĥ
ĒúąöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïðøĉââćêøĊ ÿć×ćÙĂöóĉüđêĂøŤ ó.ý. ģĦĦģ
(ģ) öĊñúÙąĒîîÖćøÿĂïõćþćĂĆÜÖùþ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĥĦ
ĀøČĂ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ĥĦġ ĀøČĂ IELTS Academic ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć Ħ.ġ
ēé÷ÿĂïÖŠĂîüĆîìĊę ģħ đöþć÷î ģĦħĢ ĒúąñúÖćøÿĂïêšĂÜöĊĂć÷čĕöŠđÖĉî ģ ðŘ đöČęĂîĆïëċÜüĆîÿĂïÿĆöõćþèŤ
(Ĥ) öĊĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ ĀøČĂÝąĕéšøĆïĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎđöČęĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć
(ĥ) ĕöŠĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜÖćøøĆïìčîìĊęöđĊ ÜČęĂîĕ×ñĎÖóĆîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîßéĔßšìčî
(Ħ) ĕöŠđðŨîñĎšìĊęĕéšøïĆ ÖćøïøøÝčđ×šćøĆïøćßÖćøÙøĎ
Āöć÷đĀêč
Ģ. ñĎšÿöĆÙøêšĂÜöĊÿč×õćóÿöïĎøèŤĒ×ĘÜĒøÜĒúąðøćýÝćÖēøÙ ĂćÖćø×ĂÜēøÙ ĀøČĂÙüćöóĉÖćøĂĆîđðŨî
ĂčðÿøøÙêŠĂÖćøýċÖþć ĒúąÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ
ģ. ĕöŠ öĊ ðŦâĀćìćÜÝĉêđüß×ĆĚ îøč îĒøÜĂĆ îĂćÝđðŨ îĂĆ îêøć÷êŠ ĂêîđĂÜ Ēúą/ĀøČ ĂñĎš ĂČęî đßŠ î ēøÙÝĉ ê
(Psychotic Disorders) ēøÙĂćøöèŤ ñĉ é ðÖêĉ (Mood Disorders) ēøÙðøąÿćìøč î ĒøÜ (Severe Neurotic
Disorders) ēøÙïčÙúĉÖõćóñĉéðÖêĉ (Personality Disorders) ēé÷đÞóćąēøÙïčÙúĉÖõćóñĉéðÖêĉĒïïêŠĂêšćî
ÿĆÜÙö (Antisocial Personality Disorder) ĒúąēøÙÙüćöñĉéðÖêĉìćÜïčÙúĉÖõćóĒïïĂćøöèŤĕöŠÙÜìĊę Ùüćö
ñĉ é ðÖêĉ ì ćÜĂćøöèŤ Ē øÜÝĆ é (Borderline Personality Disorder) øüöëċ Ü ðŦ â ĀćìćÜÝĉ ê đüßĂČę î ė ĂĆ î đðŨ î
ĂčðÿøøÙêŠĂÖćøýċÖþć ĒúąÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔîüĉßćßĊóÙøĎ
Ĥ. ĀćÖðøćÖãõć÷ĀúĆÜüŠćñĎšÿöĆÙø×ćéÙčèÿöïĆêĉ ×šĂĔé×šĂĀîċęÜ ĀøČĂĔĀš×šĂöĎúĂĆîđðŨîđìĘÝ ĀøČĂÝÜĔÝ
ðÖðŗé×šĂöĎú ñĎšîĆĚîÝąëĎÖêĆéÿĉìíĉĝĔîÖćøÙĆéđúČĂÖÙøĆĚÜîĊĚ ĒúąĒöšüŠćÝąĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖđ×šćøĆïìčîĒúšüÖĘêćö
ÝąëĎÖëĂîÿõćó ÖćøđðŨîñĎšøĆïìčî ĒúąêšĂÜßéĔßšđÜĉîÙČîđðŨî ģ đìŠć ìĊęĕéšøĆïĕð
Ħ


Ĥ.ģ.ģ ĀúĆÖåćî ...

Ĥ.ģ.ģ ĀúĆÖåćîÖćøÿöĆÙø
(Ģ) ĔïÿöĆÙøìĊęÿĆęÜóĉöóŤÝćÖøąïïĂĂîĕúîŤ
(ģ) ÿĞćđîćđĂÖÿćøÖćøßĞćøąđÜĉîÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøÿöĆÙøÿĂïñŠćîíîćÙćø ÝĞćîüîđÜĉî ħġġ ïćì
(Ĥ) ÿĞćđîćĔïðøĉââćïĆêø ĒúąĔïĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷îøąéĆïðøĉââćêøĊ ĀøČĂ ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖ
ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćüŠćÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĔîßĆĚîðŘÿčéìšć÷×ĂÜĀúĆÖÿĎêø ĒúąĔïĒÿéÜñúÖćøđøĊ÷î ìĊęöĊñú
ÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöøąéĆïðøĉââćêøĊëċÜõćÙđøĊ÷îìĊę ģ/ģĦĦĪ
(ĥ) ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
(Ħ) ÿĞćđîćĔïĒÿéÜñúÙąĒîîÖćøÿĂïõćþćĂĆÜÖùþ ĀćÖĕöŠöĊĔîüĆîÿöĆÙø êšĂÜ÷ČęîñúÙąĒîî
ÿĂïõćþćĂĆÜÖùþÞïĆïÝøĉÜĔîüĆîÿĂïÿĆöõćþèŤ
(ħ) ĔïøĆïøĂÜñúÖćøêøüÝÿč×õćóÖć÷ÞïĆïÝøĉÜ àċęÜĂĂÖĔĀšēé÷ÿëćîó÷ćïćúĔîÖĞćÖĆï×ĂÜøĆå
ĕöŠđÖĉî Ģ đéČĂî îĆïëċÜüĆî÷ČęîĔïÿöĆÙø ÝĞćîüî Ģ ÞïĆï
(Ĩ) êćøćÜđìĊ÷ïøć÷üĉßćđÞóćąìĊęêøÜÖĆïÿć×ćìĊęÿöĆÙøÿĂïđ×šćøĆïìčî ēé÷ĒîïÙĞćĂíĉïć÷øć÷üĉßć
×ĂÜøć÷üĉßćìĊęîĞćöćđìĊ÷ï (ÝćÖĀúĆÖÿĎêøìĊęñĎšÿöĆÙøýċÖþć)
(ĩ) ÿĞćđîćĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ ĀøČĂ ÖøèĊ đðŨîñĎšÿöĆÙøìĊęÖĞćúĆÜýċÖþćĔîßĆĚîðŘÿčéìšć÷÷ĆÜĕöŠöĊ
ĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ ĔĀš×ĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ìĊęøąïčüŠć ÖĞćúĆÜýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøìĊęĕéšøĆïÖćø
øĆïøĂÜÝćÖÙčøčÿõć đöČęĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćÝąĕéšøĆïĔïðøąÖĂïüĉßćßĊóÙøĎ
Āöć÷đĀêč ÿĞćđîćĀúĆÖåćîìčÖÞïĆï ĔĀšñĎšÿöĆÙøøĆïøĂÜÿĞćđîćëĎÖêšĂÜ ĒúąúÜßČęĂÖĞćÖĆï
Ĥ.ģ.Ĥ üĉíĊÖćøÿöĆÙø
(Ģ) ÖøĂÖ×šĂöĎúñĎÿš öĆÙøìćÜđüĘïĕàêŤ http://www.dpstcenter.org/psmt êćö×ĆĚîêĂîìĊę
ĒîąîĞćĔĀšÙøïëšüîÿöïĎøèŤ ĒúąÿĆęÜóĉöóŤĔïÿöĆÙø
(ģ) ÝŠ ć ÷ÙŠ ć íøøöđîĊ ÷ öÖćøÿöĆ Ù øÿĂï đðŨ î ÝĞ ć îüîđÜĉ î ħġġ ïćì ñŠ ć îđÙćîŤ đ êĂøŤ
íîćÙćøÖøčÜĕì÷êćöøĀĆÿ COMP.CODE ìĊęðøćÖäïîĔïĒÝšÜÖćøßĞćøąđÜĉî ìĊęóĉöóŤÝćÖøąïïĂĂîĕúîŤ õć÷Ĕî
üĆîýčÖøŤìĊę Ģ íĆîüćÙö ģĦħġ
(Ĥ) ÿŠÜĔïÿöĆÙøóøšĂöĀúĆÖåćîÖćøÿöĆÙøÿĂïêćöøć÷Öćø×šĂ Ĥ.ģ.ģ ìćÜĕðøþèĊ÷ŤúÜìąđïĊ÷î
ĀøČĂ ÿŠÜéšü÷ïøĉÖćøéŠüîóĉđýþ EMS ëċÜ ñĎšðøąÿćîÜćîÖćøøĆïÿöĆÙøìčîēÙøÜÖćø ÿÙüÙ. ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĀøČĂ
ÿëćïĆîìĊęÿöĆÙøđ×šćøĆïìčî êćöìĊęĂ÷ĎŠĔîđĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý Ĥ Āîšć Ģĩ - ģĢ õć÷ĔîüĆîýčÖøŤìĊę Ģ íĆîüćÙö ģĦħġ
(ëČĂüĆîìĊęðøąìĆïêøćĕðøþèĊ÷ŤđðŨîÿĞćÙĆâ ēé÷ĔĀšóċÜøąüĆÜđøČęĂÜÖćøÿŠÜđĂÖÿćø ĀćÖÿŠÜñĉéÝąëČĂüŠćÖćøÿöĆÙ ø
éĆÜÖúŠćüđðŨîēöÛą ĀøČĂÿöĆÙøĕüšĔîøąïïĒêŠĕöŠÿŠÜđĂÖÿćø ëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝÖćøÿöĆÙø)
(ĥ) êøüÝÿĂïøć÷ßČęĂ ĒúąÿëćîìĊęÿĂïĔîüĆîÝĆîìøŤìĊę ģĦ íĆîüćÙö ģĦħġ è öĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĊę
ÿöĆÙøđúČĂÖýċÖþć ĒúąìćÜđüĘïĕàêŤìĊęÿöĆÙøÿĂï ēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝąéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïÙčèÿöïĆêĉêćö
ĀúĆÖåćîìĊęñĎšÿöĆÙø÷ČęîđĂÖÿćø ĒúąðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂï×šĂđ×Ċ÷î
ìĆĚÜîĊĚ ĀćÖêøüÝÿĂïóïõć÷ĀúĆÜüŠć ñĎšÿöĆÙøöĊÙčèÿöïĆêĉĕöŠÙøïëšüî ĀøČĂðúĂöĀøČĂĔßšđĂÖÿćøðúĂö
ĒðúÜĀúĆÖåćîìćÜøćßÖćøĔîÖćø÷ČęîĔïÿöĆÙø ÿÿüì. ÝąđóĉÖëĂîÿĉìíĉĝÖćøÿöĆÙø ĒúąñúÿĂïìĆĚÜĀöé ēé÷ìĊę
ñĎšÿöĆÙøĕöŠÿćöćøëđøĊ÷ÖøšĂÜ×ĂÙŠćÿöĆÙøÙČîĕéš
Ĥ.ģ.ĥ ÿëćïĆîñúĉêÙøĎ ...
ħ


๓.๒.๔ สถาบันผลิตครู และจํานวนรับเข้าศึกษา
สถาบันผลิตครู
๑. คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. คณะวิทยาศาสตร์
หาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
๕. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๘. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๙. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวม

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร คอมพิวเตอร รวม
ศึกษา
ศึกษา
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
๑๐

-

-

๑๐

-

๒๐

-

๑๐

๑๐

๑๐

-

๓๐

๑๐

๑๐

๕

๑๐

-

๓๕

๑๐

-

๑๐

๕

-

๒๕

๕

๕

๕

๑๐

๕

๓๐

๕

๕

-

๕

-

๑๕

๑๐

๑๐

-

-

๕

๕

๕

๑๐

-

๒๕

๕

๕

๕

๕

๕

๒๕

๕

๑๐

๑๐

๑๐

-

๓๕

๖๕

๖๐

๕๐

๗๕

๑๐

๒๖๐

๒๐

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ ณ สถาบันผลิตครูที่ผู้สมัครเลือก
ศึกษา และทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt
๕. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบตาม วัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร โดยให้นําบัตรประจําตัวประชาชน
ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ สําหรับสถานที่จัดสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๗

สอบข้อเขียน ...
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ĂĊđöú Plc71@hotmail.com
ñĎšðøąÿćîÜćîÿć×ćÙèĉêýćÿêøýċÖþć
ĂćÝćø÷Ť éø.îüóú îîìõć
ēìøýĆóìŤ ġĩĢ-ġĥĩĥħĪĦ,ġĩħ-ģģĤĨĦĤģ
ĂĊđöú ramnaree_cute.pig@hotmail.com

ñĎšÿöĆÙøêšĂÜÿöĆÙøđ×šćýċÖþćêŠĂêćö
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-ĕöŠöĊ-

đĂÖÿćøĒîïìšć÷ðøąÖćý Āîšć Ģĥ/ģĢ

สถาบันผลิตครู

หลักสูตรที่เปิดสอน

๑๑. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)
๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒. สาขาวิชาฟิสกิ ส์

หมายเหตุ

รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษาในหลักสูตร
๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ที่อยู่สําหรับจัดส่งหลักฐานการสมัคร
ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค.
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ ถนนสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ประสานงาน นางวนิดา ภาษีผล
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓๒
อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

ข้อกําหนดเพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลัย
๑. ผู้ที่มีรายชื่อตาม “ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ” ต้องสมัครเข้า
เป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีค่าสมัครจํานวน ๘๐๐ บาท
และส่งเอกสารการสมัคร
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ดูรายละเอียดได้ที่
http://admission.swu.ac.th/
๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
เพื่อรับทุนของ สสวท. ตั้งแต่แรก
เข้าศึกษา

๑. ผู้สมัครที่เลือกมหาวิทยาลัยสํารองในลําดับ ๑ และ ๒ ไว้ ต้องดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมด้วย แม้จะไม่ใช่ศูนย์ที่เลือกลําดับ ๑ ก็ตาม
เนื่องจากบางมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดสอบเพิม่ เติม หากผู้สมัครไม่ได้สอบไว้ตั้งแต่ต้น ก็มิอาจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นลําดับสํารองได้
๒. หากผู้สมัครสมัครไปยังมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว โดยมิได้สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ สสวท. จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับ
การคัดเลือกเพือ่ รับทุน
๓. ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไขและข้อกําหนดเพิ่มเติมของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจาก สสวท. ได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัคร
รับทราบเงือ่ นไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค. และรายละเอียด ของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ ทั้งนีข้ อให้พึงระวัง
เรื่องการส่งเอกสาร หากส่งผิดศูนย์จะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๑๗/๒๑

ข้อมูล และเงือ่ นไขที่สถาบันผลิตครูในโครงการ สควค. กําหนด สําหรับผูส้ มัครกลุม
่ ที่ ๒
รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ที่อยู่สําหรับจัดส่งหลักฐานการสมัคร

๑. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒. สาขาวิชาเคมี
๓. สาขาวิชาชีววิทยา
๔. สาขาวิชาฟิสกิ ส์

กศ.บ. หรือ ศษ.บ. หรือ คบ.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค.
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ ถนนสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ประสานงาน นางวนิดา ภาษีผล
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓๒
อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

๒. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. สาขาการสอนฟิสิกส์
๒. สาขาการสอนคณิตศาสตร์
๓. สาขาการสอนชีววิทยา

ตามประกาศของ สสวท.
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
ผู้ประสานงาน นางสาวลัดดา รินพล
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๓๑๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๒-๒๒๖๘
อีเมล
laddarinpon@hotmail.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๑๘/๒๑

ข้อกําหนดเพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลัย
๑. ผู้ที่มีรายชื่อตาม “ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ” ต้อง
สมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีค่าสมัคร
จํานวน ๘๐๐ บาท และส่ง
เอกสารการสมัคร
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ดูรายละเอียดได้ที่
http://admission.swu.ac.th/
๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ เพื่อรับทุนของ สสวท.
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา
ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาผ่าน
ขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลัยบูรพา

๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
๒. สาขาวิชาเคมีศึกษา
๓. สาขาวิชาฟิสกิ สศึกษา
๔. สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. สาขาวิชาเคมีศึกษา
๒. สาขาวิชาฟิสกิ ส์ศึกษา
๓. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

๕. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
- คณิตศาสตร์
- คอมพิวเตอร์
- เคมี
- ชีววิทยา
- ฟิสิกส์

รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษาในหลักสูตร
กศ.บ. หรือ ศษ.บ. หรือ คบ.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร กศ.บ., ศษ.บ., ค.บ.
ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
หรือสาขาที่เทียบเคียงกันได้

หลักสูตร กศ.บ., ศษ.บ., ค.บ.
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่สําหรับจัดส่งหลักฐานการสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
ผู้ประสานงาน นางสาวศรัณยา ภู่วณิช
โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๓๑๗๐
อีเมล
saranyab@buu.ac.th
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ๑๒๖ ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
ผู้ประสานงาน คุณอรอนงค์ สุทธาชีวะ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๐-๘๘๐๕
อีเมล
onanong.ong@mail.kmutt.ac.th
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เลขที่ ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
ผู้ประสานงาน นายจตุรงค์ พยอมแย้ม
โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๕๖-๐๔๖๕
อีเมล
jaturong.pay@mahidol.edu

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๑๙/๒๑

ข้อกําหนดเพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบรับสมัคร
ของ มจธ. มีค่าสมัคร ๓๐๐ บาท
และ/หรือค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ
๒๐๐ บาท โดยจะแจ้งเว็บไซต์สมัคร
ให้ทราบภายหลังจากผู้สมัครได้
สมัครตามระบบของ สควค.แล้ว
-ไม่มี-

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษาในหลักสูตร

ที่อยู่สําหรับจัดส่งหลักฐานการสมัคร

๖. มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
๒. สาขาวิชาเคมีศึกษา

กศ.บ., ศษ.บ., ค.บ.
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
ผู้ประสานงาน คุณวัลนัดดา วัฒนเพิ่มสกุล
โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๔-๕๓๐๕ ต่อ ๒๘๐๒๕
อีเมล
wannadda๔๘@hotmail.com

๗. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๑. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์)

คบ. หรือ ศษ.บ. หรือ กศ.บ. หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ คอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เทียบเคียงกันได้

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ ๘๕ ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
ผู้ประสานงาน คุณเรไร กาฬบุตร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๔๒๐
อีเมล
rarai.t@ubu.ac.th

๘. มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
๒. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

กศ.บ., ศษ.บ., ค.บ.
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ ๑๔๐
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ผู้ประสานงาน นางกาญจนา ชูศริ ิ
โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๙๙-๕๐๓๗
อีเมล
k_kanjana๒@hotmail.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๒๐/๒๑

ข้อกําหนดเพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยกรอกใบสมัครผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://reg3.ubu.ac.th/
registrar/apphome.asp แล้วพิมพ์
ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการ
สมัคร ส่ง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-ไม่มี-

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

๙. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๑. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
๒. สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
๓. สาขาวิชาเคมีศึกษา

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๑. สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
๒. สาขาวิชาเคมีศึกษา

หมายเหตุ

รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษาในหลักสูตร

ที่อยู่สําหรับจัดส่งหลักฐานการสมัคร

ข้อกําหนดเพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๒๔๖
ผู้ประสานงาน คุณพรนิภา วิจารณ์จิต
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๔-๖๕๓๓
อีเมล pronnipa_pui@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. ผู้มีสิทธิสมัครสาขาชีววิทยา
ศึกษา ต้องสําเร็จการศึกษา กศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชีววิทยา หรือ ค.บ.ชีววิทยา หรือ ๘๐ ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๐๖๑-๙๓๕-๓๙๓๕
๒. ผู้มีสิทธิสมัครสาขาเคมีศึกษา โทรศัพท์
อีเมล
siri.pi.yasing@hotmail.com
ต้องสําเร็จการศึกษา กศ.บ.เคมี
หรือ ค.บ.เคมี หรือ ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

กศ.บ., ศษ.บ., ค.บ.
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว)

๑. ผู้สมัครที่เลือกมหาวิทยาลัยสํารองในลําดับ ๑ และ ๒ ไว้ ต้องดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมด้วย แม้จะไม่ใช่ศูนย์ที่เลือกลําดับ ๑ ก็ตาม
เนื่องจากบางมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดสอบเพิม่ เติม หากผู้สมัครไม่ได้สอบไว้ตั้งแต่ต้น ก็มิอาจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นลําดับสํารองได้
๒. หากผู้สมัครสมัครไปยังมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว โดยมิได้สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt สสวท. จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับ
การคัดเลือกเพือ่ รับทุน
๓. ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไขและข้อกําหนดเพิ่มเติมของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจาก สสวท. ได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัคร
รับทราบเงือ่ นไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค. และรายละเอียด ของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ ทั้งนีข้ อให้พึงระวัง
เรื่องการส่งเอกสาร หากส่งผิดศูนย์จะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ
เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า ๒๑/๒๑

-ไม่มี-

-ไม่มี-

