
     
ประกาศ 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยวิธีพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2557 
------------------------------------------------ 

 
 ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ 19 แห่ง    และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้มีมติร่วมกันในการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใกล้มาตรฐานสากล  และ
เตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ น้ัน 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นศูนย์ สอวน.ส าหรับภูมิภาคตะวันตก มีความประสงค์จะรับสมัคร
นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ  เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2557  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ก าหนดการรับสมัครคัดเลือก 
21 เมษายน – 30  พฤษภาคม  2557  รับสมัคร  (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
23  มิถุนายน  2557   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th 
27  มิถุนายน  2557      สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ 
1  กรกฎาคม  2557    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th 
16 - 24  กรกฎาคม  2557      ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
13  สิงหาคม  2557   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
15  สิงหาคม  2557   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย 
18  สิงหาคม  2557    เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2557 

 
จ านวนรับสมัคร 
   สาขาวิชาละ 5 คน   ใน 10 สาขาวิชาได้แก่   คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ประยุกต์   สถิติ   เคมี  ชีววิทยา  
จุลชีววิทยา   ฟิสิกส์   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   วิทยาการคอมพิวเตอร์    และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2556  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. เป็นนักเรียนท่ีผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.  และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. 

(ค่าย 1)  
3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 
 
 

http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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วิธีการสมัคร 
    ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.sc.su.ac.th  และสมัครได้  2  วิธี  
(ไม่เสียค่าสมัคร)   ดังนี ้
    1.    สมัครด้วยตนเอง  โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่  งานบริการการศึกษา  อาคาร
วิทยาศาสตร์ 1 ช้ันล่าง  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   อ าเภอเมือง   จังหวัด
นครปฐม  ภายในวันที่  30  พฤษภาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันเสาร์-อาทติย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
        2.    สมัครทางไปรษณีย์  โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ถึง คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000  (วงเล็บมุมซอง  “ใบสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ”) 
ทั้งนีภ้ายในวันที่  30 พฤษภาคม  2557  โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นส าคัญ  หากส่งใบสมัครช้ากว่าวันที่ที่
ก าหนด  คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร  
 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ให้ผู้สมัครเลือกส่งใบคะแนนในระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น  ดังต่อไปนี้ 

1. คะแนนในระบบ Admissions กลาง  โดยก าหนดรายวิชาและสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของวิชาที่สอบ ดังนี ้
  

ความถนัดท่ัวไป  (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ  (PAT) 
รหัสและช่ือวิชา ค่าน้ าหนัก (%) รหัสและช่ือวิชา ค่าน้ าหนัก (%) 

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

รวม        100  % 
 

2. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)   
จ านวน  5  วิชา   โดยก าหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา  เป็น  100 %   ดังนี ้
 

รหัสวิชา วิชาสามัญ ค่าน้ าหนักคะแนน 
29 วิชาภาษาอังกฤษ 20 % 
39 วิชาคณิตศาสตร์ 20 % 
49 วิชาฟิสิกส์ 20 % 
59 วิชาเคมี 20 % 
69 วิชาชีววิทยา 20 % 

 
หลักฐานการสมัคร 
   1.   ใบสมัครติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
    2.   ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) ที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีตราโรงเรียน 
        ประทับรับรองพร้อมลายมือช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ นายทะเบียนที่ท าการแทน 
    3.   ส าเนาผลคะแนนวิชา GAT , PAT 1 และ PAT 2 จ านวน 3 วิชา หรือ ส าเนาผลคะแนนวิชาสามัญ  จ านวน  5   
         วิชา  ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก (น าต้นฉบับให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในวันสมัคร / สอบสัมภาษณ์) 
       4.   ส าเนาวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ท่ีจัดโดยศูนย์ สอวน.   หรือ 
            5.  ส าเนาเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ  ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน 
                วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  
  (หลักฐานการสมัครทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
     ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับอีกคร้ังในวันที่ผู้สมัครมารายงานตัวหลังจากได้รับการคัดเลือก
แล้ว  หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา 
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การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์   ในวันที ่23  มิถุนายน   
2557  ณ  งานบริการการศึกษา   อาคารวิทยาศาสตร์ 1   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือตรวจสอบรายชื่อได้
ที่  www.sc.su.ac.th     

   
การสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 ผู้ที่มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่  27  มิถุนายน  2557   โดยให้มารายงานตัวสอบ
สัมภาษณ์เวลา 13.00 น.   ณ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ช้ันล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
นครปฐม   ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

       เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ร่างกายผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557    (download  จาก  www.sc.su.ac.th) 
3. ตน้ฉบับผลคะแนนจากการสอบ  Admissions หรือคะแนนวิชาสามัญของ สทศ. 
4. วุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  ท่ีจัดโดยศูนย์ สอวน.  (ฉบับจริง)   หรือ 
5. เกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ    ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)     (ฉบับจริง) 

 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน  วันที่  1  กรกฎาคม  2557    
ณ  งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่  
www.sc.su.ac.th 

 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียดของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ระหว่างวันท่ี  16 - 24  กรกฎาคม  2557  ผู้ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน-เวลาทีก่ าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  

 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
        ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าศึกษาในโครงการฯ  จะได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกพิจารณา  ดังนี ้
 
      ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 
  

 ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง    และได้รับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ปีการศึกษาละ 48,000  บาท  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่  (ไม่เกิน 4 ปี)    
    ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่า  3.00   หาก
ต่ ากว่า  3.00  จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน * 
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      ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 
  

    ช้ันปีท่ี 1  ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง 
 ช้ันปีท่ี 2, 3, 4 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาเมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ดังนี ้
   -  ไม่ต่ ากว่า  2.50  แต่ไม่ถึง  2.75   จะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ   3,000  บาท 
   -  ไม่ต่ ากว่า  2.75            จะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 13,000  บาท ** 
   
      *   นักศึกษาทุนประเภทที่ 1  ที่ไม่มีสิทธ์ิรับทุน  อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจารณาจาก 
      คะแนนเฉลี่ยสะสม 
     **    นักศึกษาทุนประเภทที่ 2  หากได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทท่ี 1   

 
หมายเหตุ    ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา  ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่ 
      เรียนตามแผนการศึกษา จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะฯ 
 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี          3        เมษายน       พ.ศ.      2557 
 
 
 

                 (ลงนาม)    สืบสกุล  อยู่ยืนยง 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง) 

                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์  0-3424-5303 
โทรสาร   0-3424-5343 
 


