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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium
ปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ปรับรูปแบบการดาเนินงานและจานวนทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2556-2561)
เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้ ว ต้องบรรจุ เข้ารั บ ราชการครู โครงการส่ งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความ
ประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจาปีการศึกษา 2560
แบ่ งเป็ น ทุน ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาในวุฒิ ที่ มิใช่วุฒิ ทางการศึกษาและยังไม่มีใบประกอบวิช าชีพครู และ
ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเวลาการสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2560
โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็ปไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจาตัวประชาชน
1.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมทีจ่ ะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
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3. รายละเอียดการรับสมัครแยกตามทุนแต่ละประเภท
รายการ
1. คุณสมบัติ

ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่มิใช่วุฒิทางการศึกษา
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
(1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในปี ก ารศึ ก ษา
2556 – 2558 หรือ กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 9 แ ล ะ ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ดั ง นี้
(1.1) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วศ.บ)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
วิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต (วท.บ.)สาขาฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิ ทยา หรื อ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาที่
มหาวิทยาลัยเปิดรับ
(1.2) มีผ ลการเรีย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือถ้ากาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ากว่า 2.75 และต้องสาเร็จ
การศึ ก ษาภายในภาคเรี ย นปกติ คื อ ภาคเรี ย นที่ 2/2559
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ไม่ต่ากว่า 2.75
(1.3) มีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
โดยต้ องผ่า นการศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่ สมัค ร
สอบเข้ารับทุนจานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ทั้งนี้ พิจารณา
รายวิชาเฉพาะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ พ.ศ. 2554 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
(2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet-based test
(TOEFL-iBT)ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper based test
(TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic
ไม่ น้ อ ยกว่ า 5.0 โดยผลคะแนนสอบต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 2 ปี
นับจากวันที่สอบสัมภาษณ์
(3) ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือก
เข้ารับทุนโครงการ สควค.
(4)ไ ม่ อยู่ ในร ะห ว่ า งการ รั บ ทุ น ที่ มี เงื่ อนไ ขผู กพั น ใน
การปฏิบัติงานชดใช้ทุน
*หมาเหตุ* (ทั้ง 2 กลุ่ม)
1.ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์แ ข็ งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
2.ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะโรค
บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม(Antisocial Personality
Disorder) และโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่
ค งที่ ค วา ม ผิ ด ป กติ ท า งอา ร ม ณ์ แ ร งจั ด ( Borderline
Personality Disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็น

ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษา
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครทีม่ ีใบประกอบวิชาชีพครู
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2556 – 2558 หรือ กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
(1.1) ผู้มสี ิทธิสมัครสาขาเคมี ต้องสาเร็จการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ)เคมี หรือ กศ.บ.เคมี หรือ
การศึกษา เอกเคมี
(1.2.) ผู้มสี ิทธิสมัครสาขาชีววิทยาการศึกษาต้อง
สาเร็จการศึกษา ศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) ชีววิทยา
, กศ.บ.ชีววิทยา ที่ได้ศึกษาวิชาชีพครูครบตามที่คุรสุ ภา
กาหนด
(1.2) มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือถ้ากาลังศึกษา
ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2559
ไม่ต่ากว่า 3.00 และต้องสาเร็จการศึกษาภายในภาค
เรียนปกติ คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่าว่า
3.00
(1.3) มีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 โดยต้องผ่านการศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับ
สาขาที่สมัคร สอบเข้ารับทุนจานวนไม่น้อยกว่า 20
หน่วยกิต ทั้งนี้พิจารณารายวิชาเฉพาะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
(2) มีผ ลการสอบภาษาอั งกฤษ TOEFL Internetbased test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ
TOEFL Paper based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า
450 หรือ TOEFL Computer based test (TOEFLCBT) ไม่น้อยกว่า 133 หรือ IELTS Academic ไม่น้อย
กว่า 5.0 โดยผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่สอบสัมภาษณ์
(3) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะได้รับใบประกอบ
วิชาชีพครูเมื่อสาเร็จการศึกษา
(4) ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มเี งื่อนไขผูกพันในการ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
(5) ไม่เป็นผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการครู หรือประกอบ
วิชาชีพครูในโรงเรียน
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ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่มิใช่วุฒิทางการศึกษา
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิ านในวิชาชีพครู
3.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือให้ข้อมูลเท็จอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือก
เข้ารับทุนแล้วก็ตามจะถูกถอดสภาพ การเป็นผูร้ ับทุน และต้อง
ชดใช้เงินคืนเป็น 2 เท่า ที่ได้รบั ไป
2. หลักฐานการ (1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์
สมัคร
(2) สาเนาเอกสารการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านธนาคาร จานวนเงิน 600บาท
(3) ส าเนาใบปริ ญ ญาบั ต ร และแสดงผลการเรี ย นระดั บ
ปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองจากสถาบัน อุดมศึกษาว่ากาลัง
ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ในชั้ นปี สุ ดท้ า ยของหลั กสู ต ร และใบ
แสดงผลการเรียน ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ถึงภาคเรียนที่ 1/2558
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(5) สาเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หากไม่มี
ในวันสมัคร ต้องยื่นภายในวัน สอบสัมภาษณ์หากไม่มีคะแนน
ตามกาหนดไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์
(6) ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพกายฉบับจริง ซึ่งออกให้โดย
สถานพยาบาลในกากับของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่น
ใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
(7) ตารางเทียบรายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้า
รับทุน โดยแนบคาอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่นามาเทียบ
(จากหลักสูตรที่ผู้สมัครศึกษา)
หมายเหตุ : สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรอง
สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ
รายการ

ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษา
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครทีม่ ีใบประกอบวิชาชีพครู

หลักฐานการสมัครเหมือนทุนสาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาในวุฒิที่มิใช่วุฒิทางการศึกษาและยังไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู แต่เพิ่มเติมเอกสารข้อที่ 8 ดังนี้
(8) สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
กรณี เป็นผู้สมัครที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายยัง
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูให้ขอหนังสือรับรองหลักสูตร
ที่ระบุว่า เป็นหลักฐานที่ได้รับการรับรองจากคุรสุ ภา
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
หมาเหตุ
1.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
2.ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตราย
ต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality
Disorders) โดยเฉพาะโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบ
ต่อต้านสังคม(Antisocial Personality Disorder) และ
โรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่
ความผิดปกติทางอารมณ์แรงจัด (Borderline
Personality Disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครู
3.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใด
ข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลเท็จอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิด
ข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และ
แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนแล้วก็ตามจะถูก
ถอดสภาพ การเป็นผูร้ ับทุน และต้องชดใช้เงินคืนเป็น
2 เท่า ที่ได้รับไป
หมายเหตุ : สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร
รับรอง สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ

๔
รายการ

ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่มิใช่วุฒิทางการศึกษา
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. วิธีการสมัคร (1) กรอกข้อมูลผูส้ มัครทางเว็บไซต์
http://www.dpstcenter.org/psmt/ ตามขั้นตอนที่แนะนา
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
(2) จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นจานวนเงิน 600
บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตาม
รหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชาระเงิน ที่พิมพ์
จากระบบออนไลน์ ภายใน วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
(3) ส่งใบสมัครในข้อ 1 พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตาม ข้อ
2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ส่งด้วยบริการด่วนพิเศษ EMS
ถึงผู้ประสานงาน การรับสมัครทุนโครงการ สควค. ของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันทีส่ มัครเข้ารับทุน ตามที่อยู่ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศภายใน วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
กลุ่มที่ 1 ส่งเอกสารการสมัครไปที่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80
ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
ผู้ประสานงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท (088-573-0443)
E-mail : songsak15@hotmail.com
ผู้ประสานงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิต (081-447-3004)
ผู้ประสานงานทั่วไป
นางสาวยุวรี ณ เสน (085-663-5035)
E-mail : Yuwaree_t99@hotmail.com
นางสาวรุจิรา พฤกษ์วังขา (090-020-0093)
E-mail : Sailom_i@hotmail.com
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ โดยให้พึงระวังเรื่อง
การส่งเอกสารหากส่งผิดจะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ)
(4) ตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 24
มีนาคม 2560 ได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ
ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ โดย
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักฐานที่
ผู้สมัครยื่นเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบข้อเขียน
**ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่ครบถ้วน หรือ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอมแปลงหลักฐาน
ทางราชการในการยื่นใบสมัคร สสวท. จะเพิกถอนสิทธิการ
สมัคร และผลสอบทั้งหมด โดยที่ผสู้ มัครไม่สามารถเรียกร้องขอ
ค่าสมัครคืนได้**

ทุนสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษา
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครทีม่ ีใบประกอบวิชาชีพครู
วิธีการสมัครเหมือนทุนสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาใน
วุฒิที่มิใช่วุฒิทางการศึกษาและยังไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพครู (ตามขั้นตอน (1),(2)(3) )
**ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า คุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือ ปลอม หรือใช้เอกสาร
ปลอมแปลงหลักฐานทางราชการในการยื่นใบสมัคร
สสวท. จะเพิกถอนสิทธิการสมัคร และผลสอบทั้งหมด
โดยที่ผสู้ มัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้**
กลุ่มที่ 2 ส่งเอกสารการสมัครไปที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80
ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
ติดต่อผู้ประสานงาน สาขาวิชา เคมีศึกษา
อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์ (080-400-1572)
E-mail : Panaddanew@hotmail.com
ติดต่อผู้ประสานงาน สาขาวิชา ชีววิทยาศึกษา
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ (081-687-1124)
E-mail : siri.pi.yasing @hotmail.com
ผู้ประสานงานทั่วไป
คุณอนิญชนา เหล่าเคน (083-140-3064)
E-mail : Lang1_pan @hotmail.com

๕

6. จานวนที่รับเข้าศึกษา กาหนดจานวนรับเข้าศึกษา ดังนี้
สาขาวิชา
1.วิทยาศาสตร์ศึกษา
1.1. เคมี
1.2. ชีววิทยา
1.3. ฟิสิกส์
2. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ในวุฒิที่มิใช่วุฒิทางการศึกษา
และยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู (คน)

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ในวุฒิทางการศึกษา
มีใบประกอบวิชาชีพครู (คน)

5
5
5
15

10

10
-

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ ttp://www.dpstcenter.org/psmt/
5. กาหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบ
เข้ารับทุน โดยในวันสอบให้นาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการ
คุมสอบ
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
1) วิชาเฉพาะวิชาเอกที่สมัครเข้ารับทุน (100 คะแนน)
เวลา 09.00 – 12.00 น.
(วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์)
2) วิชาวัดแววความเป็นครู (100 คะแนน)
เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่จัดสอบ สสวท. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลได้ ณ มหาวิทยาลัย
ที่ผู้สมัครเลือกศึกษา และทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ และ มหาวิทยาลัยที่
ผู้สมัครสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
7. การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยต้องนาเอกสารมาด้วยดังนี้
1.บัตรประจาตัวประชาชน
2.ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนน TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT)
ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ TOEFL Computer
based test (TOEFL-CBT) ไม่น้อยกว่า 133 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หากไม่มีคะแนนตามกาหนดไม่
อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์

๖

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท
ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/
9. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจาปี
การศึกษา 2559 ให้ไปรายงานตัว เพื่อทาสัญญารับทุนการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และเข้ารับการปฐมนิเทศตามกาหนดการของ สสวท. (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทาง
เว็บไซต์ สสวท. http://www.dpstcenter.org/psmt/) หากผู้มีสิทธิ์รับทุน ไม่ไปทาสัญญาและไม่เข้ารับ
การปฐมนิเทศตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว
10. วันเปิดเรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคปกติ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ศึกษาในประเทศ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ กาหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

