เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2201-5050-4
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เปิดรับรอบที่ 1
ชื่อโครงการย่อย : โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จานวนที่เปิดรับ 6 คน
เกณฑ์การรับ
1. วุฒิการศึกษา : ม.6
2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 เป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเป็น
โรงเรียนคู่ศูนย์ พสวท. กับศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล
5. การให้ทุน
5.1 โครงการ พสวท. เป็นโครงการสนับ สนุนทุ นการศึกษาของสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ที่ ให้ ทุนการศึ กษาแก่ผู้ มีความสามารถพิ เศษทางคณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ บริ สุ ทธิ์
และวิ ทยาศาสตร์ สาขาขาดแคลน ตั้งแต่ ระดับ ปริญ ญาตรี โท และเอก ทั้ งในและต่า งประเทศ ส าหรั บ
ผู ้ ผ ่ า น กา ร คั ด เลื อ กเ ข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ย า ศา ส ตร์ ในโครงการ พสวท. ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับทุนดังนี้
ทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษา
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหนังสือประกอบการเรียน
ค่าโครงงานวิจัย ตลอดหลักสูตร
ค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
* ผู้รับทุนจะต้องทาสัญญารับทุนของ สสวท.

จานวนเงิน (บาท)
87,600 บาท/ปี
ตามจ่ายจริง
5,000 บาท /ปี
ไม่เกิน 10,000 บาท
ตามความเหมาะสม
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5.2 นัก ศึก ษาที่มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้ งแต่ชั้ นปี ที่ 1-3 ตั้ง แต่ 3.25 ขึ้น ไป มี สิท ธิ์ส มัค รเรีย นในหลัก สูต ร
พิสิฐวิธาน (Distinction Program) ซึ่งเป็นหลั กสูตรที่เน้น การทาวิจัย และการเรียนขั้นสูง เมื่อจบแล้ ว
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้อ งเรียนผ่านปริญญาโท
5.3 นัก ศึก ษาที่อ ยู่ใ นหลัก สูต รพิ สิฐ วิธ านที่มีคะแนน 3.50 ขึ้ นไป เมื่ ออยู่ใ นชั้ นปี 3 หรือ ปี 4 จะมี สิท ธิ์
สมัครรับทุนไปศึกษาหรือทาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (3-6 เดือน) โดยข้อผู กพันหลังจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คือต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ได้รับทุนไปต่างประเทศ
5.4 เงื่อนไขสาหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท.
5.4.1 ผู้ผ่า นการคั ดเลือ กที่ต้ องการรับ ทุน จะต้ องยิน ยอมให้ ตัดสิ ทธิ์ การสมั คร เพื่ อรั บการคั ดเลือ ก
ระบบกลาง (Admissions) โดย สอท.
5.4.2 ต้อ งท าสั ญ ญารับ ทุ น การศึ ก ษากั บ สถาบั น ส่ ง เสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สสวท.) และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลัง การทาสัญญาแล้ว
5.4.3 การเรียนในโครงการฯ ในระดับปริ ญญาตรีจ ะต้องได้เ กรดเฉลี่ย สะสมทุก ภาคการศึ กษาไม่ต่ า
กว่า 3.00
5.4.4 จะต้องศึ กษาให้เ ต็มความสามารถจนจบการศึกษาในระดับ ปริญญาเอก ผู้ที่อ อกจากโครงการ
ก่อนสาเร็จ การศึกษาจะต้องชดใช้ทุนเป็น จานวน 2 เท่า ของจานวนทุน ที่ได้รับ ส าหรับผู้ที่ไ ม่
สามารถศึ กษาได้จ นจบปริญ ญาเอกจะต้องชดใช้ทุนหรือ ไม่ขึ้นกับ ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ
โครงการฯ
5.4.5 ใน ร ะหว่ า งกา ร รั บ ทุ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต า มเงื่ อ น ไขและข้ อ ผู ก พั น ที่ ค ณะวิ ท ยา ศา สตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการ พสวท. กาหนด
5.4.6 เมื่อจบการศึกษาให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับ
ทุนภายในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนในต่างประเทศ (ไม่เกิน 10 ปี)
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