
ประกาศสํานักวิชาวิทยาศาสตร

เรื่อง 

การคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับอุดมศึกษาในประเทศประจําปการศึกษา 2566
..........................................................................

ดวยสํานักวิชาวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนา
และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ประจําปการศึกษา 2566 เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ในสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งทุน
พสวท. เปนทุนในความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนฐานกําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ มุงสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจอยางตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกตาม
ศักยภาพของนักเรียน โดยผูไดรับทุน พสวท. จะไดรับการสงเสริมและพัฒนา ดังนี้

1. กิจกรรมเสริมประสบการณทางวิซาการเพิ่มพิเศษ เชน การเขาคายวิทยาศาสตร การเขารวมประชุม
วิชาการ การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ การสงเสริมการทําวิจัยระหวางเรียนทุกระดับการศึกษา และอื่น
ๆ

2. ทุน พสวท. จะสนับสนุนทุนการศึกษาตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งในและตาง
ประเทศ ตามเง่ือนไขของทุน พสวท. ดังนี้

2.1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศ โดยผูรับทุนตองผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะ
วิทยาศาสตร หรือสํานักวิชาวิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยศูนย

2.2 ทุนระดับปริญญาโท-เอก ตางประเทศ จํานวน 15 ทุน และปริญญาเอก ตางประเทศ จํานวน 20
ทุน ตอป โดยผูรับทุนตองผานเกณฑการคัดเลือกตามท่ีกําหนด ทั้งนี้ จํานวนทุนเปนไปตามเงื่อนไขและประกาศ
ของ สสวท.

3. ผูรับทุนจะตองมีผลการเรียน ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉล่ียทุกวิชารวมกันไมตํ่ากวา 3.00 เพื่อคงสภาพการเปนนักเรียนทุนใน

ช้ันเรียนถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ไดรับเงินทุนการศึกษาตอเนื่องจนจบปริญญาเอก
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คะแนนเฉล่ียทุกวิชารวมกันไมตํ่ากวา 3.25 เพื่อคงสภาพการเปนนักเรียนทุน

ในชั้นเรียนถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ไดรับเงินทุนการศึกษาตอเนื่องจนจบระดับบัณฑิตศึกษา จึงประกาศการคัดเลือก
พรอมท้ังกําหนดรายละเอียดดังนี้

 
1.คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เปนนักเรียนทุน พสวท. (ระดับมัธยมศึกษา) หรือนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปน

เลิศ) หรือนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่กําลังศึกษาอยู
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565 ตามคุณสมบัติในขอ 1.2.1 และ 1.2.2 ตามลําดับ

2) มีสัญชาติไทย

่ ้ ่



3) มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีความตั้งใจที่จะทํางานวิจัย
เปนนักวิทยาศาสตร ใชความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ

4) เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5) มีความตั้งใจเขารับทุน พสวท. และรับรองตอทุน พสวท. วา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มความ

สามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและขอบังคับของทุน พสวท. ที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไป
โดยเครงครัดทุกประการ

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1.2.1 คุณสมบัติสําหรับผูสมัครที่เปนนักเรียนทุน พสวท. (ระดับมัธยมศึกษา)
1) เปนนักเรียน ท่ีศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565
2) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมนอย

กวา3.00
3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.25
4) มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิซาโปรแกรมเสริม ไมนอยกวา 3.00
1.2.2 คุณสมบัติผูสมัครที่เปนนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) หรือนักเรียนที่มี

ศักยภาพสูงในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ
1) เปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 ปการศึกษา 2565
2) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมนอย

กวา3.00
3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.25
4) เปนนักเรียนที่เคยผานการอบรม สอวน. คาย 2 ข้ึนไป
หรือ เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันฟสิกสสัประยุทธระดับนานาชาติ (IYPT)
หรือ เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว (ICYS)
หรือ เปนผูท่ีมีผลงานเปนเลิศดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เปนที่ประจักษในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
 
2. จํานวนทุน
การคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจําปการศึกษา 2566 จัดสรรใหศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีจํานวน 6 ทุน

 

3.การสมัครและการคัดเลือกผูรับทุน พสวท.
ผูมีคุณสมบัติตามขอ1 สามารถสมัครเพ่ือรับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจําปการ

ศึกษา 2566 ผานระบบ TCAS66 และเขารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัยที่
เปนศูนย พสวท.โดยถือเปนหนาที่ของนักเรียนในการสมัคร เขารับการทดสอบและคัดเลือก รวมถึงติดตาม
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยที่เปนศูนย พสวท. อยางใกลชิด ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกผูรับ
ทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจําปการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ สสวท.ถือ
เปนท่ีสิ้นสุด
 

4. วิธีการสมัคร
1. ผูสมัครจะตองสมัครเว็บไชต http://entry.wu.ac.th ตั้งแตวันที่  9 กันยายน 2565 ถึงวันที่

16 มกราคม 2566
2.  สําหรับผูสมัครรายใหม ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผูใช (Login) และรหัสผาน (Password) ผานทาง

เว็บไซตhttps://entry.wu.ac.th
3. สําหรับผูสมัครที่ลงทะเบียนแลว ใหดําเนินการเขาสูระบบ (Login) เพื่อสมัครเรียนสาขา

วิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร
4. กรอกรายละเอียดการสมัคร และสงไฟลเอกสารการสมัคร (Upload) ดังตอไปน้ีเขาสูระบบ
5. สําเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใชผลการเรียน 4 ภาคเรียนขึ้นไป)
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7. แฟมสะสมผลงาน และเอกสารอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด
8. เมื่อสมัครผานระบบเรียบรอยแลว ใหผูสมัครพิมพเอกสารการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงินหลักสูตร

ละ 300 บาท ไดท่ีเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ผาน Application
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

 

5. กําหนดการรับสมัคร

เปดรับสมัครนักศึกษารอบ TCAST 1 วันที่ 9 กันยายน 2565 – 16 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี 20 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษา วันที่ 2 กุมภาพันธ 2566

 

6. การติดตอสอบถามขอมูล
อาจารย.ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ    โทรศัพท 081-547-3537  หรือ FB:Sampart Cheedket
นางสาวอรวรรณ ใจแผว      โทรศัพท086-268-1491

 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี)

คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร
๒๑ ต.ค. ๖๕ เวลา  ๑๕:๔๕:๘  Personal PKI-LN
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