
     
ประกาศ 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2554 
------------------------------------------------ 

 
 ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา  ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 แหง    และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  ไดมีมติรวมกันในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหใกล
มาตรฐานสากล  และเตรียมนักเรียนเพื่อแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ นั้น 
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนศูนย สอวน.สําหรับภูมิภาคตะวันตก มีความประสงคจะรับ
สมัครนักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการ  เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2554  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
กําหนดการรับสมัครคัดเลือก 
1 มีนาคม – 9  พฤษภาคม 2554  รับสมัครในวันและเวลาราชการ   (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
พฤ. 12  พฤษภาคม 2554   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ  ที่คณะวิทยาศาสตร   
         และที่  http://www.sc.su.ac.th 
พ.   18  พฤษภาคม 2554      สอบสัมภาษณ ที่คณะวิทยาศาสตร 
ศ.   20  พฤษภาคม 2554   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ที่คณะวิทยาศาสตร  และที่   
        http://www.sc.su.ac.th  
20 - 24  พฤษภาคม  2554      ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
พ.   25  พฤษภาคม  2554    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร 
ศ.   27  พฤษภาคม  2554    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ของมหาวิทยาลัย 
จ.    30 พฤษภาคม  2554    เปดเรียนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2554 
 
จํานวนรับสมัคร 
   สาขาวิชาละ 5 คน   ใน 10 สาขาวิชาไดแก   คณิตศาสตร   คณิตศาสตรประยุกต   สถิติ   เคมี  ชีววิทยา  
จุลชีววิทยา   ฟสิกส   วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   วิทยาการคอมพิวเตอร    และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในปการศึกษา 2553 
2. เปนนักเรียนที่ผานการอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน.  (คาย 1)  
3. ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
4. มีความประพฤติเรียบรอยและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก 
    ใชคะแนนในระบบ Admissions กลาง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   และการสอบ
สัมภาษณ   โดยใชเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 
 

ความถนัดทั่วไป  (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ  (PAT) 
รหัสและชื่อวิชา คาน้ําหนัก (%) รหัสและชื่อวิชา คาน้ําหนัก (%) 

85  GAT 20 % 71  PAT 1 20 % 
  72  PAT 2 60 % 

รวม        100  % 

 
หลักฐานการสมัคร 

หลักฐานที่จะตองแนบพรอมใบสมัคร 
1. ใบสมัครติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก แตงเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  ถายมาแลว   
       ไมเกิน  6  เดือน  
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
3. สําเนาผลคะแนนวิชา GAT , PAT 1  และ PAT 2  จํานวน  3  วิชา ตามที่ระบุไวในเกณฑการ

คัดเลือก  (นําตนฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันสมัคร / สอบสัมภาษณ) 
4. สําเนาวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการ ที่จัดโดยศูนย สอวน.   หรือ 
5. สําเนาเกียรติบัตรรางวัลในการแขงขันระดับประเทศ  ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.)  
         (หลักฐานการสมัครทุกฉบับ  ใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 
     ผูสมัครที่สงหลักฐานไมครบถวนสมบูรณตามรายการขางตนถือวาขาดคุณสมบัติ และไมมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับตนฉบับอีกครั้งในวันที่ผูสมัครมารายงานตัวหลังจากไดรับการคัดเลือกแลว  
หากพบวาไมถูกตองตามคุณสมบัติทั่วไป จะถูกตัดสิทธิเขาศึกษา 
 
ระยะเวลารับสมัคร 

ระหวางวันที่  1  มีนาคม  ถึง   9  พฤษภาคม  2554   ในวันและเวลาราชการ   (หยุดวันเสาร-อาทิตย 
และวันหยุดนักขัตฤกษ)) 
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วิธีการสมัคร 

1.  ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดจาก   http://www.sc.su.ac.th 
             2. ยื่นใบสมัครโดยมีคํารับรองของผูปกครองพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองที่  งานบริการการศึกษา  
อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   อําเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  ภายในวันจันทรที่  9  พฤษภาคม  2554  หรือสงใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ  ทางไปรษณียถึง 
คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000  (วงเล็บมุมซอง  
“ใบสมัครโครงการโอลิมปกวิชาการ”) ทั้งนี้ภายในวันที่  25 เมษายน  2554  โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมาย
เปนสําคัญ  (ไมเสียคาสมัคร) 
 
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 
 คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร   จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ   ในวันพฤหัสบดีที่  
12  พฤษภาคม  2554    ณ  งานบริการการศึกษา   อาคารวิทยาศาสตร 1   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร   
หรือตรวจสอบรายชื่อไดที่    http://www.sc.su.ac.th     
   
การสอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ 
 ผูที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ  ใหมาสอบสัมภาษณในวันพุธที่  18  พฤษภาคม  2554   โดยใหมารายงานตัว
สอบสัมภาษณเวลา 13.30 น. ณ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  นครปฐม   ผูไมมาสอบสัมภาษณตามกําหนดจะถือวาสละสิทธ ิ
 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ   
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในคณะ 

 วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2554    (download จาก   
http://www.sc.su.ac.th) 

3. ตนฉบับผลคะแนนจากการสอบ  Admissions 
4. วุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการ  ที่จัดโดยศูนย สอวน.    (ฉบับจริง)   หรือ 
5. เกียรติบัตรรางวัลในการแขงขันระดับประเทศ    ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.)     (ฉบับจริง) 
 
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาใน  วันศุกรที่  20  
พฤษภาคม  2554    ณ  งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร 1  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   หรือ
ตรวจสอบรายชื่อไดที่  http://www.sc.su.ac.th 
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การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูที่มีสิทธิเขาศึกษาจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามรายละเอียดของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ระหวางวันที่  20 - 24  พฤษภาคม  2554 ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน-เวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ  
 
สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
  ผูที่มีสิทธิเขาศึกษาในโครงการฯ  จะไดรับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกพิจารณา  ดังนี้ 
 
      ประเภทที่ 1  
 ไดรับทุนการศึกษาเปนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริง    และไดรับทุนคาใชจายสวนตัว 
ปการศึกษาละ 48,000  บาท  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู  (ไมเกิน 4 ป)    
    ทั้งนี้นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อส้ินปที่ 1  หรือปที่ 2  หรือปที่ 3  ไมต่ํากวา  3.00   หาก
ต่ํากวา  3.00  จะไมมีสิทธิรับทุน * 
 
      ประเภทที่ 2  
    ชั้นปที่ 1  ไดรับทุนการศึกษาเปนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริง 
 ชั้นปที่ 2, 3, 4 นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาเมื่อส้ินปที่ 1  หรือปที่ 2  หรือปที่ 3  ดังนี้ 
   -  ไมต่ํากวา  2.50  แตไมถึง  2.75    จะไดรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ   3,000  บาท 
   -  ไมต่ํากวา  2.75               จะไดรับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 13,000  บาท ** 
 
        * นักศึกษาทุนประเภทที่ 1  ที่ไมมีสิทธิรับทุน  อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทที่ 2  โดยพิจารณาจากคะแนน 
   เฉล่ียสะสม 
     **    นักศึกษาทุนประเภทที่ 2  หากไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกวา 3.00 อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทที่ 1   

 
ประกาศ   ณ   วันที่                       กุมภาพันธ        พ.ศ.      2554 

 
 
 

                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง) 
                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
โทรศัพท  0-3427-1315, 0-3425-5093 
โทรสาร   0-3425-5820 
 



ช่ือและนามสกุล นาย/นางสาว.................................................................................................เกิดวันท่ี............เดือน......................พ.ศ......................
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขท่ี....................หมู่ท่ี......................ตรอกซอย...........................................ถนน...................................
ตำบล/แขวง...................................................อำเภอเขต...............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้ทันที)......................................................................................................................โทรสาร............................................
กำลังศึกษาช้ัน ม.6 โรงเรียน..........................................................................................................................................................................................
ถนน......................................................ตำบล/แขวง.............................................................อำเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ .................................................โทรสาร....................................................
    -  ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ของศูนย์ สอวน. .......................................เม่ือเดือน............................พ.ศ...................และ/หรือ

-   ได้รับเกียรติบัตรรางวัล......................ในการแข่งขันระดับประเทศของ สอวน. เม่ือเดือน....................................พ.ศ.....................................
-    คะแนน  Admissions รหัส   85   GAT................................................................คะแนน (20 %)

รหัส   71   PAT 1 .............................................................คะแนน (20 %)
รหัส   72   PAT 2 .............................................................คะแนน (60%)

  รวม..................................................................คะแนน (100%)
ข้าพเจ้าต้องการสมัครเรียนในสาขาวิชา .............................................................(เลือกเพียง 1 สาขาวิชา ดังน้ี   คณิตศาสตร์   ชีววิทยา    เคมี
ฟิสิกส ์   สถิติ   วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    วิทยาการคอมพิวเตอร์   จุลชีววิทยา    เทคโนโลยีสารสนเทศ    คณิตศาสตร์ประยุกต์  )
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมน้ีแล้วและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการหากตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นเท็จ
จะถือว่าใบสมัครน้ีเป็นโมฆะ

ลงช่ือ..............................................................ผู้สมัคร
(...............................................................................)
วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............

คำรับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................ความสัมพันธ์กับนักเรียน..........................................

อาชีพ.......................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อนาย/นางสาว......................................................................................................

ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................................

เห็นสมควรให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครเป็นจริง

ทุกประการ

สำหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
ใบสมัครประทับตราไปรษณีย์วันที่........../............../.......

1. สำเนาใบ รบ.1-ป [  ] มี [  ] ไม่มี
2. สำเนาใบคะแนนสอบ [  ] มี [  ] ไม่มี
3. หลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 [  ] มี [  ] ไม่มี
4. การรับรองจากผู้ปกครอง [  ] มี [  ] ไม่มี

ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2554

                         ติดรูปถ่าย
                 ขนาด 1 นิ้ว

      ลงชื่อ........................................................................ผู้ปกครอง

(....................................................................)

วันที่.........เดือน.......................พ.ศ.................


