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โครงการ วมว. คืออะไร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม: กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ด�าเนินโครงการ วมว. ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 12 ป ี
(พ.ศ. 2551-2563) และเพื่อให้การขยายฐานก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม จึงได้ด�าเนนิการ
โครงการ วมว. ต่อเนือ่ง ระยะที ่3 ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2564-2583) โดยการจดัหลกัสตูร
การศึกษาเพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายอย่างถกูทางและเหมาะสม ส่งเสรมิให้อจัฉรยิภาพท่ีมอียูเ่บ่งบาน
อย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนวัตกร 
ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นก�าลังส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

โครงการ วมว. มีขึ้นเพื่ออะไร

1. สนับสนุนการขยายฐานก�าลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
และโรงเรียนในด้านการสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาส�าหรับผู ้ม ี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และขยายฐานการศึกษา
ในลักษณะดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ

2. เพิม่จ�านวนเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการศกึษาและการวจิยั ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
กับมหาวทิยาลยัและโรงเรียนในการพฒันาศกัยภาพก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีการสอนและ 
การประเมินผลการเรยีนการสอนส�าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการเรียนการสอนแบบ วมว.

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ�าโดยมีมหาวิทยาลัย 
เป็นตวัหลักในการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรการเรยีนการสอนพฒันาขึน้โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนตามความโดดเด่นทางวชิาการของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง 
และบริบทของพื้นที่ ดังนี้
• เนื้อหาสาระวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรของ สพฐ. 
• มรีปูแบบการสอนเฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามความโดดเด่นทางวชิาการของแต่ละมหาวทิยาลยั 

และมีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ 
ของนักเรียน

• จดัการเรยีนการสอนและมกีจิกรรมในลกัษณะบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ในรปูแบบ อาทิ 
Problem based, Story-Based, Module และ STEM

• มุง่เน้นจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน เพือ่เสริมสร้างทกัษะและสัง่สมประสบการณ์ของผูเ้รยีน
ในทุกด้านทั้งสติปัญญา อารมณ์ จริยธรรม และพลานามัย

• มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม และพฒันาในด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้ผูเ้รยีน
มคีวามคดิแบบนกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยั เช่น การแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์และนวตักรรม
ประจ�าปี ของนกัเรยีนในโครงการ วมว. ทีส่ามารถต่อยอดการแข่งขนัไปสูร่ะดับประเทศ 
หรือ ในระดับนานาชาติ

วิธีการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว.

รอบแรก สอบข้อเขียนในวิชาวิทย์-คณิต โดยใช้ข้อสอบเดียวกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รอบสอง  สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติการ ทักษะและความถนัด  
ทางด้าน วิทย์-คณิต วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง 
การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ที่ด�าเนินการ 
โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

สิทธิพิเศษ 

• เข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ 
ห้องทดลอง-ปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์กีฬา ฯลฯ

• ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ จากคณาจารย ์
ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่น และผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ  
จากภายนอก รวมทั้งปราชญ์ชุมชน

• ท�าโครงงานวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เป็นพี่เลี้ยง  

• สนุกกบัการสมัผัสแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีน อาท ิหน่วยงานวจิยั 
โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

• ได้เรยีนรูใ้นสาระทีน่อกเหนอืจากต�ารา รวมทัง้รายวชิาในหลกัสูตร
การเรยีนล่วงหน้า (Advanced Placement) ในระดบัปรญิญาตรี

โอกาสเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษาที่เปิดกว้าง !

จะได้รบัการพจิารณาให้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรโีดยวธิกีารรบัตรง 
และได้รับการสนบัสนนุทนุการศกึษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. 
ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก�าหนด รวมถึงโอกาสที่จะเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาโท-เอก) 
ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาไปเป็นนกัวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

จ�านวนนักเรียนที่รับสมัคร

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ด�าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ  
เข ้ามาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ใน 19 โรงเรียน  
30 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน



เรียนที่ไหน
หองเรียนวิทยาศาสตรโครงการ วมว. ที่มีการบริหารจัดการหลักสูตร

การเรียนการสอนโดยความรวมมืออยางใกลชิดของมหาวิทยาลัย จำนวน 16 แหง 

และโรงเรียน จำนวน 19 แหง ดังนี้

?
2มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก�ากับดูแลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมชีวภาพการแพทย์ นวัตกรรมการผลิต และระบบจัดการอัจฉริยะ เน้นการสร้างทักษะ

การวิจัยจากการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์และต่อยอดการท�าวิจัยร่วมกับนักวิจัย/คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัย/นวัตกรในอนาคต  มีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ  นักเรียนในโครงการ
สามารถเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีล่วงหน้าได้ (Advanced Placement Program)
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 โทรศัพท์  0 5596 3164         โทรสาร  0 5596 3113   
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 โทรศัพท์  0 5537 1187          โทรสาร  0 5537 8305  
 http://www.satit.nu.ac.th และ http://www.sci.nu.ac.th 
 Facebook Fanpage:  วมว-มน โครงการ วมว-ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 Email: sciusnu@nu.ac.th

3มหาวิทยาลัยพะเยา โดยก�ากับดูแลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
กล้าแสดงออกและเป็นผู้น�าที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  
 โทรศัพท์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (ว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทวี) 08 9567 8623           
       0 5446 6666 ต่อ 3832, 3846-3847 และ 06 1267 1347 โทรสาร 0 5446 6690    
 http://www.satit.up.ac.th/              Email: desup@up.ac.th

4มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโรงเรียนในก�ากับดูแล ดังนี้
4.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน
หลักสูตรมีความโดดเด่น : เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและนอกห้องเรียน มุ่งเน้น 

ให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ 
และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถมาพัฒนาท้องถิ่นได้จริง
 โทรศัพท์ 080-4010744 http://www.sec.satit.kku.ac.th  Email:  scius_kku@kku.ac.th

 4.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน 
หลกัสตูรมคีวามโดดเด่น : ผูเ้รยีนสร้างองค์ความรู ้พฒันาทกัษะการคดิและทกัษะปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ขัน้สงู ผสานกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์-วศิวกรรมศาสตร์ และบรูณาการศาสตร์ในการสร้างองค์ความรูร้อบด้าน เพือ่พฒันาสูก่ารสร้างนวตักรรม
และใช้การวิจัยเพื่อด�าเนินชีวิตในอนาคต มุ่งเน้นการประกอบสัมมาอาชีพที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยแีละภาษาอังกฤษในการสบืค้นและการสือ่สารเพือ่รองรบัการเข้าสูม่าตรฐานระดบันานาชาต ิ ได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจตนเอง 
สังคม และวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางความวิวัฒน์ไปของโลก  
 โทรศัพท์ 099-2032111                 
          https://smd-s.kku.ac.th      Email:  scius_kku@kku.ac.th
          ข้อมูลติดต่อโครงการ เพิ่มเติม ส�านักงานโครงการ วมว.-มข.
          โทรศัพท์ 080-1816668                     WEBSITE : https://scius.kku.ac.th/

5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีโรงเรียนในก�ากับดูแล ดังนี้
5.1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน 
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการวิจัย มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจ 

ความถนัด และศักยภาพของนักเรียน เพิ่มเติมด้วยวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 โทรศัพท์ 0 4422 5183 http://technopolis.sut.ac.th/sus/2019/ Email:  scius_sut@sut.ac.th

 5.2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน 
 หลักสูตรท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความโดดเด่น 
ในด้านการเรยีนการสอน มุง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนตามแบบสะเตม็ศกึษา ฝึกฝนการคดิวิเคราะห์อย่างนักวิทยาศาสตร์ สร้างเสริม
ความช�านาญด้านปฏิบัติการ การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  โทรศัพท์ 0 4422 4837 http://technopolis.sut.ac.th/sus/2019/ Email:  scius_sut@sut.ac.th

6มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยก�ากับดูแลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   
รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน
หลักสูตรผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการออกแบบ 

การผลติและนวตักรรมวสัด ุอุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร และเทคโนโลยชีวีภาพท่ีมุง่วจัิยทรพัยากรท้องถิน่เพือ่น�ามาสร้างนวตักรรม 
ภายใต้การควบคุมดูแลจากคณาจารย์คณะต่าง ๆ  อีกทั้งหลักสูตรยังออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 โทรศัพท์ 043754637 และ 0987508918            โทรสาร  043754637   
 http://www.satit.msu.ac.th และ http://science.msu.ac.th/ 
 และ http://scius.msu.ac.th/           Email:  metinee2627@gmail.com

7มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีโดยก�ากบัดแูลโรงเรยีนลอืค�าหาญวารนิช�าราบ รบันกัเรยีนจ�านวน 1 ห้องเรยีน
หลักสูตรมีจุดเน้นทางวิชาการเป็น “สตีมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” (STEAM Education for Quality of life and 
Environment) การเรียนการสอนตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากงานวจิยัทีโ่ดดเด่นของคณะวทิยาศาสตร์และมหาวทิยาลยัอบุลราชธานทีีเ่ป็นผลส�าเรจ็มาจากหลกัสูตร พ.ศ. 2557 (S) และเทคโนโลยี
ท่ีเน้นระบบอัจฉริยะหรือการใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยที่เป็นผลส�าเร็จจากหลักสูตร พ.ศ. 2561 (T) มาบูรณาการเข้ากับความรู้ 
และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมผ่านการร่วมงานกับคณะวิศวกรรม (E) นอกจากนี้ ยังจะมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นเพ่ือเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี (A) ตลอดจนการน�าความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์ (M) เข้ามาบูรณาการอย่างเหมาะสม  
 โทรศัพท์  0 4535 3401-2 ต่อ 4415                               โทรสาร  0 4535 3422     

             http://scius.sci.ubu.ac.th/ หรือ http://lukhamhan.ac.th/      Email:  sciusubu@gmail.com

1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยก�ากับดูแลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบ Problem based  

ทีน่�าองค์ความรูแ้ต่ละกลุม่สาระมาบรูณาการเป็นหน่วยการเรยีนรูอ้ย่างกลมกลืน โดยนกัเรยีนได้รบัการพฒันาทกัษะและกระบวนการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการปฏิบัติจริง
 โทรศัพท์ 0 5394 1227      โทรสาร 0  5394 1914    
 http://www.satitcmu.ac.th     Email:  nattayasci@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้
 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยก�ากับดูแลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน 
 หลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข   
โดยออกแบบให้มคีวามโดดเด่นในด้านวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  พลงังานทางเลือก และการใช้ความรูด้้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับอาจารย์
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
 ทีอ่ยู่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC 1) ชั้น 1   
  222 หมู่ 2 ต�าบลบ้านพร้าว อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
  โทรศัพท์ 06 2281 8646     
              https://mis.sci.tsu.ac.th/scius/New1  
                Facebook https://www.facebook.com/scius.tsu/
  Email:  scius.tsu@gmail.com 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยก�ากับดูแลโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 
 รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
 หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - สุขภาพ และเทคโนโลยี โดยจัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น
เพ่ือตอบสนองตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของนักเรียน มีการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการเรียนด้านภาษา 
ศิลปะ และดนตรี  
 โทรศัพท์ 0 7428 2065-6              โทรสาร  0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  http:// www.psuwit.ac.th   
 https://sites.google.com/psu.ac.th/scius-psu-hatyai/ Email:  sciuspsuhatyai@gmail.com

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีโรงเรียนในก�ากับดูแล ดังนี้
 15.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน 
 หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่  
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาหารฮาลาลและอาหารฟังก์ชัน ทรัพยากรทางน�้าและชายฝั่ง เทคโนโลยีดิจิทัล เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ  
 โทรศัพท์ 0 7333 5080                  โทรสาร 0 7333 5080       
 http://satit.psu.ac.th/                Email:  satitpsupn@gmail.com
 15.2 โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน  
 หลกัสตูรมคีวามโดดเด่นด้านการใช้ฐานเทคโนโลยทีรพัยากรธรรมชาต ิด้านอาหาร เกษตร ยาง ประมง บนพืน้ฐานคณุธรรม 
จริยธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการ 
ความรู้และทักษะ มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมุ่งสู่การผลิตนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และเศรษฐกิจของภาคใต้    
 โทรศัพท์  0 7331 3928-50 ต่อ 1583 , 08 8781 6376   โทรสาร  0 7333 1305
 http://satitislam.psu.ac.th/       Email:  satit.cis@gmail.com

 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน ีโดยก�ากบัดแูลโรงเรยีน มอ.วทิยานุสรณ์ สรุาษฎร์ธานี
 รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
 หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติ การวิจัย  
โดยใช้นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทีห่ลากหลาย ในสาขาวชิาการทีส่อดคล้องกบับรบิทของพืน้ที ่ได้แก่ เทคโนโลยยีาง (Rubber 
Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง
สัตว์น�้า (Aquaculture Technology) หรือ RIBA  
 โทรศัพท์ 09 0591 2556 ,  0 7727 8801  โทรสาร 0 7735 5041       
 https://sites.google.com/psu.ac.th/scius-psu-surat/home Email: scius.psu.surat@gmail.com

 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยก�ากับดูแลโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน 
 หลกัสตูรการเรยีนการสอนมุง่เน้นให้นกัเรยีนมคีวามโดดเด่นในด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์ การคดิ สงัเคราะห์ การคดิ
แก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่างๆ บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
และอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคตะวันออก 
 โทรศัพท์  0 3810 2250, 09 4865 9719                โทรสาร 0 3839 3238 
          http://science.buu.ac.th/scius/index.php            Email:  scius.buu1@gmail.com

QR code เว็บไซต์โครงการ QR code Facebook โครงการ 
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8มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน โดยก�ากับดูแลโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
หลกัสตูรมุง่เน้นให้นกัเรียนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบรูณาการกับวทิยาการสาขาต่างๆ 

ให้มีความรู้และทกัษะทีโ่ดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร เพ่ือก้าวไปสูก่ารเป็นนักวิจัยทีมี่ศกัยภาพสงู
ในระดับสากล โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนจากคณะต่างๆ ในวิทยาเขตก�าแพงแสน ได้ตามความถนัดและความสนใจ  
 โทรศัพท์ 0 3434 1150-3 ต่อ 3910, 0 3435 5307 และ 09 8883 7245  โทรสาร 0 3435 5307 
       http://kus.kps.ku.ac.th/scius
       Email: scius-kps@ku.th          Facebook page : scius ku

9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยก�ากับดูแลโครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 
ส�านักงานห้องเรียนวิศว์ - วิทย์ รับนักเรียนจ�านวน 3 ห้องเรียน
หลักสูตรห้องเรียนวิศว์ - วิทย์ เน้นการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวที่ร้อยเรียงตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยเชื่อมโยง

คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ตลอดจนศลิปวฒันธรรมเข้าไว้ด้วยกนัแบบ Story – Based Learning นกัเรียนจะเพลดิเพลนิ
กับการเรียนรู้ผ่านการลงมอืปฏิบตักิารแก้ปัญหาจริง และโครงงาน หลกัสตูรนีเ้หมาะกับผูท้ีต้่องการเตบิโตไปเป็นวิศวกรวิจยั (Research 
Engineer)  วิศวกรปฏิบัติ/นวัตกร (Hands-on Engineer) และวิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
 โทรศัพท์ 0 2470 8386,  0 2470 8389       
 โทรสาร  0 2470 8387    
         http://www.kmutt.ac.th/GiftEd            
 Email:  esc@mail.kmutt.ac.th    Line Official :

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยก�ากับดูแลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 รับนักเรียนจ�านวน 2 ห้องเรียน
 หลักสูตรมีความโดดเด่นในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นสากลโดยการปฏิบัติจริงและใช้หลัก 
Project - Based Learning กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร ์
และน�าไปสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เน้นบูรณาการความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 โทรศัพท์  0 2564 4440 ต่อ 2091, 09 3508 8110   โทรสาร  0 2564 4485 
             http://scius-tu.com/           
 https://www.facebook.com/scius.thammasat             Email: scius.tu@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก�ากับดูแลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
รับนักเรียนจ�านวน 1 ห้องเรียน

  หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวความคิด ‘บูรณาการ
วทิยาศาสตร์และศลิป์ ศกึษาสสารและวสัด ุพฒันาพลงังานทดแทน ประสานสูส่ิง่แวดล้อมและชมุชน’ เพือ่ผลติและพฒันาเยาวชนให้
เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในการเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทั้งในภาคการผลิตและภาคสังคมชุมชนต่อไปในอนาคต  
   โทรศัพท์ 0 3414 7009              โทรสาร 0 3414 7009
 http://scius.sc.su.ac.th            Email: scius.scsu@gmail.com
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