
ประกาศสํานักวิชาวิทยาศาสตร

เรื่อง 

การคัดเลือกผูรับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4

ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566
..........................................................................

ดวยสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จะดําเนินการคัดเลือกทุนโครงการสงเสริมการ
ผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญา
ตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติหลักการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 และมติคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. คร้ังที่ 5-1/2565
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 จึงประกาศการคัดเลือกพรอมทั้งกําหนดรายละเอียดดังนี้

1. ขอผูกพันทุน
 1.1 ขอผูกพันเรื่องการศึกษาตอเนื่องตรี-โท (6 ป)

เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว ตองเขาศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาโทในปการศึกษาถัดไป
ทันที ในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอรศึกษาของคณะศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร
หรือสถาบันผลิตท่ีมีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ไดรับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจาก
คุรุสภา ตามที่โครงการ สควค. กําหนด

1.2 เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบรอย จะตองบรรจุ
เขาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความ
ขาดแคลนครูซึ่งสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําแผนอัตรากําลังไว หรือสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการกําหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการบริหารการ
พัฒนาวิชาชีพครูในโครงการ สควค. เห็นชอบกําหนดใหเปนสถานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งเทาของ
จํานวนเวลาที่ไดรับทุนการศึกษา

1.3 กรณีผูรับทุนกระทําผิดเงื่อนไขสัญญาการใหทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไมเขาปฏิบัติ
งานในสถานศึกษาท่ีคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กําหนด หรือลาออกกอน
ปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ไดรับทุนการศึกษา ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนการศึกษาคืนเปนจํานวนสองเทาของเงิน
ทุนและหรือเงินอื่นใดท่ีไดรับจากผูใหทุนในระหวางท่ีศึกษา

2. จํานวนทุนและสาขาวิชา
ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท กําหนดใหศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ มีระยะเวลารับทุน

การศึกษา 6 ป แบงเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป และตอเนื่องระดับปริญญาโท 2 ป จํานวน 6 ทุน
จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 ทุน
สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ทุน
สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ทุน
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565



2) มีสัญชาติไทย
3) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและใหคํารับรองตอ สสวท. วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโครงการ สควค. โดยเครงครัดทุกประการ
4) มีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะ

เปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00
2) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 3.25
3) มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 สวน ไดแก การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิด

อยางมีเหตุผล และสมรรถะการทํางาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3)
โดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัดสอบ

4) มีผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมดานอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง
สะทอนใหเห็นวานักเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรอบรูและมีสวนรวมกับชุมชน

4. การสมัครและการคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค.
ผูมีคุณสมบัติตามขอ 3 สามารถสมัครเพ่ือรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการ

ศึกษา 2566 ผานระบบ TCAS 2566 และเขาสมัครรับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของ
มหาวิทยาลัยท่ีเปนสถาบันผลิตโครงการ สควค. โดยถือเปนหนาที่ รับผิดชอบของนักเรียนในการสมัคร และเขา
รับการทดสอบ รวมถึงติดตาม และปฏิบัติตามประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางใกลชิดทั้งน้ี ผลการคัด
เลือกผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
และ สสวท. ถือเปนท่ีสิ้นสุด

5. คุณสมบัติของผูรับทุนโครงการ สควค.
5.1 ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสํานักวิชาวิทยาศาสตร ประจําป

การศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
5.2 มีคะแนนผลการเรียนเม่ือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีหนวยการเรียนในกลุมสาระ

ตาง ๆ ครบถวน และเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ทุนโครงการ สควค. กําหนด คือ
  1) มีผลการเรียนเฉล่ียทุกวิชารวมกัน ไมนอยกวา 3.00
  2) มีผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรรวมกับวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3 25
5.3 มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูจัด

สอบ
  1) วิชาวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวมท้ัง 3 สวน ไมนอยกวารอยละ 25
  2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร TPAT3 (รหัส 30) ไมนอยกวารอยละ 25
5.4 ผานขอกําหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ
5.5 ไมเปนบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต หรือเปนผูปวยโรคจิตเวชอันอาจเปนอันตรายตอตนเองหรือผู

อ่ืน หรือ อาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต
6.วิธีการสมัคร
1)  ผูสมัครจะตองสมัครเว็บไชต http://entry.wu.ac.th ตั้งแตวันที่  9 กันยายน 2565 ถึงวันที่

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

เว็บไซต https://entry.wu.ac.th
3)  สําหรับผูสมัครที่ลงทะเบียนแลว ใหดําเนินการเขาสูระบบ (Login) เพื่อสมัครเรียนหลักสูตร

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

ละ 300 บาท ไดท่ีเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ผาน Application
่



ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
7. กําหนดการรับสมัคร

เปดรับสมัครนักศึกษารอบ TCAST 1 วันท่ี 9 กันยายน 2565 – 16 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี 20 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษา วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2566

8. การติดตอสอบถามขอมูล
อาจารย.ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ โทรศัพท 081-547-3537, FB:Sampart Cheedket
นางสาวอรวรรณ ใจแผว โทรศัพท 086-268-1491

 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร
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