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ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2565 

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

   ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี เปดรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 40 ทุน รายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 

1. การสมัคร 
1.1 คุณสมบัติของผูสมัครสอบ 

  1.1.1 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2564  

    มีผลการเรียนดังนี ้
    1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไมต่ํากวา 3.00 

    2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไมต่ํากวา 3.00 

    3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไมต่ํากวา 3.00 

  1.1.2 ในกรณีผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1) ของหัวขอ 1.1.1 ตองไดรับรางวัลจากการประกวด หรือ
แขงขันตามขอใดขอหนึ่งดังนี ้
    1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ 

    2) การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ 

    3) การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสมาคมคณิตศาสตรแหง 
     ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
    4) เปนนักเรียนท่ีไดเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
     ของ สสวท. 
  1.1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน 

  1.1.4 ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  1.1.5 มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

  1.1.6 มีความต้ังใจเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(ทุน พสวท.) 

1.2 กําหนดการ… 



2 

1.2 กําหนดการสําหรับผูสมัครสอบ 

  นักเรียนสามารถสมัครสอบผานระบบออนไลนเทานั้น โดยสมัครสอบผานเว็บไซต http://dpst.ipst.ac.th 

ตามกําหนดการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม / รายละเอียด กําหนดการ 

ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน วันอังคารที่ 4 ถึง วันจนัทรที ่31 มกราคม 2565  

ชําระเงิน วันอังคารที่ 4 มกราคม ถึง วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565 

แกไขขอมูลผูสมัครสอบ  

1) ขอมูลสวนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู ขอมูล 

   การติดตอ) ไมถูกตอง สามารถแกไขขอมูล 

   ผูสมัครสอบในระบบเองได 

2) เลขประจําตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชาทีส่อบ 

   ระดับชัน้ที่กําลังศึกษา ไมถูกตอง สามารถสงคํารอง 

   ขอแกไขขอมูลผูสมัครสอบในระบบการสมัครสอบ 

วันอังคารที่ 4 มกราคม ถึง วันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2565 

หากเกินกําหนดวันดังกลาวจะไมสามารถแกไขขอมูลได 

ในทุกกรณี ทั้งน้ี หากขอมูลผูสมัครไมถูกตองถือวา 

ขาดคุณสมบัติ และ สสวท. จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

และไมพิจารณาผลการสอบ 

ตรวจสอบขอมูลบัตรประจาํตัวสอบ วันจันทรที่ 14 ถึง วนัอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2565 

ผูมีสิทธิสอบทุกคนตองเขาทดลองสอบเสมือนจริง 

ผานระบบ 

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 

สอบคัดเลือกรอบที่ 1 วันอาทิตยที่ 27 กุมภาพนัธ 2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร 

ประกาศผลการสอบรอบที่ 1 วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 

ผูสอบผานเกณฑรอบที่ 1 ยืน่ความจํานงเขาสอบ 

รอบที่ 2 โดยเรียงตามลาํดับคะแนนจากมากไปนอย 

จํานวนไมเกิน 100 คน 

วันพุธที่ 16 ถึง วันจนัทรที่ 21 มีนาคม 2565 

สอบคัดเลือก รอบที ่2 และสอบสัมภาษณ วันเสารที่ 26 ถึง วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 วันจันทรที่ 18 เมษายน 2565 

ยืนยันสิทธิ์รับทนุ วันจันทรที่ 18 ถึง วนัพุธที่ 20 เมษายน 2565 

หมายเหตุ  กําหนดการและกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณและความเหมาะสม 
 

1.2.1 การเปด – ปดระบบการรับสมัครสอบ 

  สสวท. จะเปดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันอังคารท่ี 4 มกราคม 2565 และ 

ปดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันจันทรท่ี 31 มกราคม 2565 

1.2.2 การเปด – ปดระบบการชําระเงิน 

  สสวท. จะเปดระบบการชําระเงิน ในวันอังคารท่ี 4 มกราคม 2565 และปดระบบการชําระเงินในวันพุธท่ี 

2 กุมภาพันธ 2565 เทานั้น ท้ังนี้ เวลาการใหบริการการชําระเงินแตละชองทางข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละธนาคาร 

 

1.3 คาธรรมเนียม... 
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1.3 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

คาธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 
 

1.4 การชําระเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ 

  1.4.1 ผูสมัครสอบตองชําระเงินคาสมัครสอบ 200 บาท ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอ 1.2.2 โดย 
สสวท. จะไมคืนเงินคาสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น เชน การจายซํ้า การโอนเงินผิดบัญชี เปนตน 

  1.4.2 การชําระเงิน ผูสมัครสามารถชําระเงินได 2 ชองทางเทานั้น ดังนี้ 
    1) ชําระเงินไดท่ีเคานเตอรของธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือธนาคารออมสิน
ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ท้ังนี้ แบบฟอรมการชําระเงินตองไมมีการแกไขจํานวนเงิน และตองเก็บหลักฐานการชําระ
เงินไวจนกวาระบบจะยืนยันวาทานไดชําระเงินแลว 

    2) ชําระเงินโดยการสแกน QR Code ผานแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ และตองเก็บหลักฐาน
การชําระเงินไวจนกวาระบบจะยืนยันวาทานไดชําระเงินแลว 

  1.4.3 หลังจากการชําระเงิน ใหผูสมัครสอบเขามาตรวจสอบสถานะการชําระเงินทางเว็บไซต 
http://dpst.ipst.ac.th หากสถานะการชําระเงินไมเปลี่ยนแปลงภายใน 2 วันทําการ ใหติดตอ สสวท. โดยดวน 

  หมายเหตุ  ไมรับชําระเงินผานชองทางอ่ืน ๆ ในทุกกรณี 
 

2. รายละเอียดการสอบ 

 2.1 การสอบรอบท่ี 1 

 กําหนดการสอบรอบท่ี 1 ในวันอาทิตยท่ี 27 กุมภาพันธ 2565 รายละเอียดดังนี ้
วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 

วิชาวิทยาศาสตร 
และการคิดวิเคราะห 

สาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมของ สสวท. 
วิชาวิทยาศาสตร และวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

วิชาคณิตศาสตร 
และการคิดวิเคราะห 

สาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมของ สสวท. 
วิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 2.2 การสอบรอบท่ี 2 

 กําหนดการสอบรอบท่ี 2 ในวันเสารท่ี 26 – วันอาทิตยท่ี 27 มีนาคม 2565 รายละเอียดดังนี ้
  1) สอบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
  2) สอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  3) การสอบสัมภาษณ 
 กรณีมีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงจนทําให สสวท. ไม
สามารถดําเนินการจัดสอบคัดเลือก รอบท่ี 2 ได สสวท. อาจพิจารณางดการสอบคัดเลือกรอบ 2 โดยนําผลการ
สอบเฉพาะรอบแรกมาพิจารณาคัดเลือก รวมกับการสอบสัมภาษณนักเรียนเขารับทุน พสวท. 
 

3. การสอบคัดเลือก… 
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3. การสอบคัดเลือก 

 การสอบคัดเลือกนักเรียนเขารับทุน พสวท. ประจําปการศึกษา 2565 เปนการสอบแบบออนไลน โดย
กําหนดใหผูสมัครจะตองเขาทดสอบเสมือนจริง และเขาสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 ตามวันเวลาท่ีไดกําหนดไวใน
กําหนดการของผูสมัครขางตน (ขอ 1.2) มีรายละเอียดดังนี ้

 3.1 อุปกรณ สถานท่ีสอบ และแนวปฏิบัติ 
   นักเรียนตองจัดเตรียมอุปกรณ สถานท่ีสอบ และตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน ดังนี้ 

3.1.1 อุปกรณท่ี 1 คอมพิวเตอรต้ังโตะ (Desktop) หรือคอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (Laptop)   
ท่ีมีกลองและสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดอยางเสถียร เพ่ือใหนักเรียนใชในการทําขอสอบ 
และกรรมการสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนขณะสอบ 

3.1.2 อุปกรณท่ี 2 แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) ท่ีมีกลองและติดตั้ง 
  แอปพลิเคชันได พรอมเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดอยางเสถียร เพ่ือใหกรรมการใชในการสังเกต

พฤติกรรมนักเรยีนขณะสอบ 

3.1.3 สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีเสถียร โดยมีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตอยางนอย 10 Mbps 

3.1.4 หองสอบซ่ึงเปนหองลักษณะปด มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีบุคคลอ่ืน และไมมีเสียงรบกวน 

3.1.5 นกัเรียนตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนอยางเครงครัด โดยสามารถดูแนวปฏิบัติ
สําหรับนักเรียนไดทางเว็บไซต http://dpst.ipst.ac.th 

 3.2 กําหนดการ วัน และเวลาสอบ 

3.2.1 การทดลองสอบเสมือนจรงิ  วันเสารท่ี 19 กุมภาพันธ 2565 

     09.00 – 09.10 น. นักเรียนเขาหองสอบผานระบบออนไลน 
     09.10 – 10.00 น. กรรมการคุมสอบตรวจสอบนักเรียน ใหยืนยันตัวตน 

        และรับฟงการชี้แจงเก่ียวกับการสอบ 

     10.00 – 10.30 น. สอบเสมือนจริงวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร 
   นักเรียนจะตองเขาทดลองสอบเสมือนจริงตามวันและเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหนักเรียนไดตรวจสอบ
สัญญาณอินเทอรเน็ต อุปกรณท่ีใชสอบ สถานท่ีสอบ และเพ่ิมความชํานาญในการใชระบบสอบ โดย หากพบปญหา
ขอใหดําเนินการแกไขใหไดกอนวันสอบจริง 

3.2.2 การสอบคัดเลือกรอบท่ี 1  วันอาทิตยท่ี 27 กุมภาพันธ 2565 

     วิชาวิทยาศาสตร 
     09.00 – 09.10 น. นักเรียนเขาหองสอบผานระบบออนไลน 
     09.10 – 10.00 น. กรรมการคุมสอบตรวจสอบนักเรียน ใหยืนยันตัวตน 

         พรอมชี้แจงการสอบ 

     10.00 – 12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร 
 

 

วิชาคณิตศาสตร... 
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วิชาคณิตศาสตร
13.00 – 13.10 น. นักเรียนเขาหองสอบผานระบบออนไลน
13.10 – 14.00 น. กรรมการคุมสอบตรวจสอบนักเรียน ใหยืนยันตัวตน

พรอมชี้แจงการสอบ
14.00 – 16.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร

นักเรียนจะตองเขาสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนด สําหรับนักเรียนท่ีเขาระบบสอบออนไลนหลังจาก
เริ่มสอบไปแลว 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาสอบไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น และนักเรียนจะออกจากระบบสอบออนไลน
ไดเม่ือหมดเวลาสอบเทานั้น

4. วิธีการสมัครสอบ
กรอกขอมูลการสมัครสอบทางเว็บไซต http://dpst.ipst.ac.th/ ตามข้ันตอนท่ีแนะนําใหครบถวนสมบูรณ 

โดยขอใหเตรียมขอมูลเพ่ือประกอบการสมัครสอบ ดังนี้
- ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
- ไฟลรูปภาพของผูสมัครในชุดสุภาพ ท่ีเปนรูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายไว

ไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ชนิดไฟล .png หรอื .jpg ขนาดไมเกิน 1 MB และขนาดตองมากกวา 10 KB)

5. การประกาศผลสอบรอบท่ี 1
ผูเขาสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบรอบท่ี 1 ไดท่ีเว็บไซต http://dpst.ipst.ac.th/ ในวันอังคารท่ี 15 

มีนาคม 2565 เปนตนไป

6. การติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสอบ
ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท 02 392 4021 ตอ 2308 – 2310 หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส scholarship@ipst.ac.th 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบทายประกาศ

ประกาศ ณ วันท ี  26   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



เอกสารแนบทายประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2565 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานของ

รัฐซ่ึงมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

มีความประสงคเปดรับสมัครนกัเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปน

นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผู มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 40 คน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. การเลือกโรงเรียนเพ่ือเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 สิทธิ์ในการเลือกเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 2 ประเภท รวมจํานวน 40 คน ประกอบดวย 

  ประเภทท่ี 1 ศึกษาท่ีศูนยโรงเรียน พสวท. 10 แหง โดยผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหรับทุน พสวท. สามารถเขา

ศึกษาในศูนยโรงเรียน พสวท. โดยไมตองผานการสอบของโรงเรียนอีก รายชื่อโรงเรียนศูนย พสวท. จํานวน 10 แหง ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  โทร 06 1984 2442  https://www.bodin.ac.th/ 

เลขท่ี 40 ซอยรามคําแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

1.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  โทร 0 2278 2429 ตอ 138  http://www.samsenwit.ac.th/ 

เลขท่ี 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

1.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท  โทร 0 2969 1402 – 3 ตอ 127  http://www.sb.ac.th/ 

เลขท่ี 211 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

1.4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โทร 0 3425 2613  http://phrapathom.ac.th/ 

เลขท่ี 117/2 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

1.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  โทร 0 5341 8673 – 5 ตอ 411 http://www.yupparaj.ac.th/ 

เลขท่ี 238 ถนนพระปกเกลา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

1.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โทร 0 5526 5000 ตอ 1152  http://www.pp.ac.th/ 

เลขท่ี 1 หมูท่ี 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1.7 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  โทร 0 4322 5636  http://www.srn.ac.th/ 

เลขท่ี 4 หมู 2 ถนนเหลานาดี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

1.8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา  โทร 0 4425 5740  http://www.knw.ac.th/ 

เลขท่ี 248 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

1.9 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  โทร 09 1461 3231  http://www.hatyaiwit.ac.th/ 

เลขท่ี 467 ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

1.10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โทร 0 7544 7004 – 5  http://www.benjama.ac.th/ 

เลขท่ี 159 หมูท่ี 3 ถนนนาพร-ุทาแพ ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

ประเภทท่ี 2... 
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  ประเภทท่ี 2 ศึกษาท่ีโรงเรียนท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริมของ 

สสวท. โดยผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหรับทุน พสวท. จะตองผานการคัดเลือกเขาโรงเรียนดังกลาว จึงจะมีสิทธิ์ไดรับทุน 

พสวท. 

  หมายเหตุ โรงเรียนแตละแหงในโรงเรียน 2 ประเภทนี้ จะสามารถรับนักเรียนทุน พสวท. ไดไมเกิน 12 คน

เทานั้น ในกรณีท่ีโรงเรียนนั้นมีนักเรียนประสงคจะรับทุนเกิน 12 คน นักเรียนท่ีอยูในลําดับท่ี 13 เปนตนไปจะตอง

เลือกศึกษาในโรงเรียนอ่ืนท่ีมีนักเรียนทุน พสวท. ยังไมเต็มจํานวน 12 คนดังกลาว 
 

2. เกณฑการคัดเลือก 

 เกณฑการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือรับทุน พสวท. ประจําปการศึกษา 2564 ประกอบดวย 

2.1 คะแนนการสอบวัดความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รอยละ 60 

2.2 คะแนนการสอบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รอยละ 30 

2.3 คะแนนการสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รอยละ 10 

2.4 คะแนนการสอบสัมภาษณ ประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

3. สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ผูไดรับทุน พสวท. จะไดรับการสงเสริมและพัฒนา ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะปฏิบัติ กระบวนการแกปญหา และความคิดสรางสรรค เสริมจาก

หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

3.2 กิจกรรมเสริมประสบการณทางวิชาการเพ่ิมพิเศษ เชน การเขาคายวิทยาศาสตร การเขารวมประชุม

วิชาการ การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ การฝกงานกับนักวิจัย การสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร การเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ และอ่ืน ๆ 

3.3 โครงการจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาตอเนื่องจนจบปริญญาเอก ท้ังในและตางประเทศ ตามศักยภาพ

ของผูเรียนดังนี้ 

3.3.1 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 40 ทุนตอป โดยผูรับทุนตองผานเกณฑการคัดเลือก 

ตามท่ีกําหนด และสามารถเขาเรียนไดทุกสถานศึกษาท่ัวประเทศตามความตองการของผูเรียน 

สถานศึกษาละไมเงิน 12 คน 

3.3.2 ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ตางประเทศ ไมเกิน 40 ทุนตอป โดยผูรับทุนตองผานเกณฑการ

คัดเลือก ตามท่ีกําหนด 

3.3.3 ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศ โดยผูรับทุนตองผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะ/

สํานักวิชาวิทยาศาสตร ในศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. ดั งนี้  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มห า วิ ท ย าลั ย น เ ร ศ ว ร  มห า วิ ท ย าลั ย ขอนแก น  มห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

3.4 ผูรับทุน... 
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3.4 ผูรับทุนจะตองมีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรรวมกับวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 3.25 ผลการเรียน

เฉลี่ยทุกวิชารวมกันไมตํ่ากวา 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาโปรแกรมเสริมไมต่ํากวา 3.00 และผาน

ขอกําหนดตามเง่ือนไขของทุน พสวท. เพ่ือคงสภาพการเปนนักเรียนทุนในชั้นเรียนถัดไป จึงจะมีสิทธิ์

ไดรับเงินทุนการศึกษาตอเนื่องจนจบปริญญาเอก ตามขอ 3.3 

 หากไมสามารถสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะ/สํานักวิชาวิทยาศาสตรได หรือมีความประสงค

ไมรับทุน พสวท. ศึกษาตอในระดับปริญญาตร ีโดยแจงความประสงคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ์

การเปนผูรับทุน พสวท. โดยไมตองชดใชทุน 

3.5  คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาทตอภาคการศึกษา และเงินทุนการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังนี้ 

คาใชจายสวนตัว 

(ตอป) 

คาหนังสืออานประกอบ 

(ตอป) 

คาทําโครงงาน/งานวิจัย 

(ตอระดับ) 

คาคอมพิวเตอร 

(ตอระดับ) 

85,824 บาท 

(7,152 บาท/เดือน) 

3,000 บาท 5,000 บาท 25,000 บาท 

 หมายเหตุ - คาทําโครงงาน และคาคอมพิวเตอร เปนคาใชจายท่ีสนับสนุนใหเพียงครั้งเดียวตอระดับการศึกษา 
 

4. ติดตอสอบถามขอมูลไดท่ี 

 ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฝาย พสวท.) สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท 0 2392 4021 ตอ 2308–2310 หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

scholarship@ipst.ac.th หรือ http://dpst.ipst.ac.th/ 

 

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

 




