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คำชี้แจง
1. การที่โ ครงการฯ ดาเนิ น การประสานงานกับมหาวิทยาลั ย เพื่อขอให้พิจารณารับเยาวชนเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาเป็นกรณีพิเศษนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความกดดัน ในการที่เยาวชนจะต้องเตรียมตัว
สอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับการทางานวิจัยในเวลาเดียวกัน
2. เยาวชนที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษนั้น โครงการฯ ขอให้ เยาวชนร่วมกับ
ผู้ปกครอง พิจารณา/ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
อย่างแท้จ ริง หากเยาวชนยั งไม่สามารถตัดสินใจได้ โครงการฯ ขอแนะนาให้ เยาวชนสอบเข้าตามปกติ
เนื่องจากเยาวชนจะไม่สามารถสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อได้ ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
3. โครงการฯ ช่วยอานวยความสะดวกในการประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนได้รับสิทธิ์ใ นการ
พิจารณาเข้าศึกษาต่อ เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับเยาวชนเข้าศึกษาต่อ
หรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
4. เยาวชนมีหน้าทีต่ ิดตามดูประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ จากเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
เข้าศึกษาต่อด้วยตัวเอง โครงการฯ ขอให้เยาวชนดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
แจ้งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการฯ จะไม่แจ้งกาหนดการต่างๆ ของการดาเนินการรับสมัครฯ ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยไปยังเยาวชนเป็นรายบุคคล
5. การขอรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ และการจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน โครงการฯ จะดาเนินการให้กับ
เยาวชนทีจ่ ัดส่งเอกสารตรงตามเวลาและปฏิบัติข้อกาหนดของโครงการฯ เท่านั้น
**สาหรับเยาวชนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ติดตามประกาศเกี่ยวกับ
การเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ได้ ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/web/chulasp54.html
เนื่ อ งจากทาง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก

รวบรวมเอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่ 
กรุณำส่ง
คุณศรำยุธ มนตรีมุข
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฯ JSTP (โควต้ำพิเศษ)
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
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หลักเกณฑ์กำรขอรับสิทธิแ์ ละกำรพิจำรณำ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นเยาวชนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินงานโดย
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
1.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบันไม่ต่ากว่า 3.00
2. เงื่อนไขและข้อตกลง
2.1 เยาวชนทีข่ อรับสิทธ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ไม่สำมำรถสละสิทธิ์ในกำรเข้ำ
ศึกษำต่อ ในกรณีที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกมหำวิทยำลัย
2.2 กรณีทเี่ ยาวชนผ่านการพิจารณาจากโครงการฯ และมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อ ชื่อของเยำวชน
จะถูกตัดออกจำกรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.)
2.3 กรณีที่มีเยาวชนขอเข้ารับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ มีจานวนเกินกว่าจานวนที่
มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่เหมาะสม และกำรตัดสินของ
โครงกำรฯ ถือเป็นสิ้นสุด
2.4 เยาวชนที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ส่ง
แบบแจ้งความประสงค์พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน มายังโครงการฯ
3. หลักฐำนประกอบ
3.1 แบบแจ้งความประสงค์ฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
3.2 เอกสารรายงานผลการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี
3.3 ใบรับรองจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง (เยาวชนต้องติดต่อไปยังนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงด้วยตัวเอง
เพื่อขอให้นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงออกใบรับรองให้)
3.4 แฟ้มสะสมผลงาน
4. กำรตอบรับ
ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยพิจารณารับเยาวชนเข้าศึกษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะมีหนังสือแจ้ง
เยาวชนให้ทราบอย่างเป็นทางการ และขอแจ้งให้ทราบว่าหน้ำที่ของโครงกำรฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอให้
เยาวชนดาเนินการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อด้วยตัวเอง

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงำน
 ปกนอก
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ประวัติส่วนตัว
1.2 ประวัติการศึกษา
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมแนบสาเนาเกียรติบัตร
2.1 ทางด้านการศึกษา/ใบแสดงผลการศึกษา
2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์/การประกวดแข่งขัน
2.3 การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ส่วนที่ 3 เอกสำรแนบด้ำนต่ำงๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การบาเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ (ถ้ามี)
ตัวอย่ำงหน้ำปกแฟ้มสะสมผลงำน
แฟ้มสะสมผลงำน
เพื่อเข้ำศึกษำต่อเป็นกรณีพิเศษ
(ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 26 นิ้ว )

ชื่อ………………………….นำมสกุล…………………………
ระดับชั้น…………….โรงเรียน………………..
(ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 20 นิ้ว )
แฟ้มสะสมผลงำนนี้ทำขึ้นเพื่อเข้ำศึกษำต่อ
ภำควิชำ…………………..…..คณะ…………..…………..…..
มหำวิทยำลัย……………….……
ปี …………….
(ใช้ตัว TH SarabunPSK 18 นิ้ว )
*ใช้ตัวอักษรแบบหนำทุกหัวข้อ
มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ปกสีฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ปกสีชมพู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ปกเขียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้ปกสีส้ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ปกสีม่วง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ปกสีเหลือง
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใช้ปกสีขาว
“ขอให้จัดทำแฟ้มสะสมผลงำนโดยวิธีเข้ำเล่ม หรือเย็บห่วงเท่ำนั้น”
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แบบแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ กรณีพิเศษ
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยำวชน
(Junior Science Talent Project : JSTP)
ประจำปี ………………….
วันที่ ………. เดือน …….……………..พ.ศ. ……….….
ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว) ……......………………….….. นามสกุล …..…………………..…..…… ชื่อเล่น ........................
โรงเรียน ......................................................................................................... จังหวัด .................................................
ได้เข้าร่วมโครงการ JSTP ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ................... ในปี พ.ศ. …............................................
มัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ ................... ในปี พ.ศ. ….........................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ …………….หมู่ที่ ……………ซอย........................................... ถนน ………………..............................
แขวง/ตาบล …………………………. เขต/อาเภอ …………..…………..… จังหวัด ……………..…... รหัสไปรษณีย์ ……………….
โทรศัพท์ …………………… โทรสาร ......................... โทรศัพท์มือถือ*…………………........ อีเมล*………………….……………
*หมำยเหตุ: โครงกำรฯ และมหำวิทยำลัย จะติดต่อท่ำนทำงอีเมลและโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นขอให้ท่ำนกรุณำกรอกข้อมูลให้
ชัดเจนและตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวที่ท่ำนระบุมำในเอกสำรต่ำงๆ ให้ถูกต้อง

มีความประสงค์จะแจ้งให้ทราบว่า
 ข้าพเจ้าขอรับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ผ่านโครการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………….
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัย อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ภำควิชำ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(รับพิจารณาเฉพาะเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนระยะยาวเท่านั้น)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัย อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................
ทั้งนีข้ ้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจ
พบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้โครงการฯ ดาเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ……………………………….……………..เยาวชน
(………………………………………………)
…………./………………/………….

ลงชื่อ……………………………….……………..ผู้ปกครอง
(………………………………………………)
…………./………………/………….

