
     
 
 
 
 

ประกาศ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนโครงการโอลิมปกวิชาการเขาศึกษาใน 
         คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ  ประจําปการศึกษา 2560 

------------------------------------------------ 
 ตามท่ีมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา  ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ของรัฐ 19 แหง    และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  ไดมีมติรวมกันในการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหใกลมาตรฐานสากล  และ
เตรียมนักเรียนเพ่ือแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ น้ัน 
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนศูนย สอวน.สําหรับภูมิภาคตะวันตก มีความประสงคจะรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนโครงการโอลิมปกวิชาการ  เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก 
ตั้งแตบัดน้ี – 12  พฤษภาคม  2560  รับสมัคร  (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
26  พฤษภาคม  2560   ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th 
31  พฤษภาคม  2560      สอบสัมภาษณ ท่ีคณะวิทยาศาสตร 
7  มิถุนายน  2560     ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th 
3 - 11 กรกฎาคม  2560       ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
16  สิงหาคม  2560   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร 
21  สิงหาคม 2560     เปดเรียนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2560 
ท้ังน้ี  กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
จํานวนรับ 
   สาขาวิชาละ 5 คน   ใน 10 สาขาวิชาไดแก   คณิตศาสตร   คณิตศาสตรประยุกต   สถิติ   เคมี  ชีววิทยา  
จุลชีววิทยา   ฟสิกส   วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   วิทยาการคอมพิวเตอร    และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
2. เปนนักเรียนท่ีผานการอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน.  หรือ  โครงการวิทยาศาสตรโลกและ

อวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ 
3. ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
4. มีความประพฤติเรียบรอยและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 

สถานท่ีขอขอมูลและใบสมัคร 
     คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
73000   หมายเลขโทรศัพท 0-3424-5303   โทรสาร 0-3424-5343   หรือดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพใบสมัครได
ท่ี www.sc.su.ac.th 

http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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วิธีการสมัคร 
   ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสามารถสั่งพิมพใบสมัครไดจากเว็บไซต  www.sc.su.ac.th  และสมัครได  2  วิธี  ดังน้ี 

1. สมัครทางไปรษณีย  โดยสงใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  พรอมธนาณัติคาธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 
500 บาท  สั่งจาย คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร  สงทางไปรษณีย  ถึง 
คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บ
มุมซอง “ใบสมัครโครงการโอลิมปกวิชาการ”) ท้ังน้ีภายในวันท่ี  12 พฤษภาคม  2560  โดยจะยึดตราประทับ
บนซองจดหมายเปนสําคัญ  หากสงใบสมัครชากวาวันท่ีท่ีกําหนด  จะไมพิจารณาใบสมัคร 

2. สมัครดวยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร ไดท่ี  งานบริการการศึกษา  
อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   
อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ภายในวันท่ี  12  พฤษภาคม  2560 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครติดรูปถายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 น้ิว  ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
2. ธนาณัติคาธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 500 บาท  สั่งจาย คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปทฝ.สนามจันทร   
    3.   สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) ท่ีแสดงวาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีตราโรงเรียน 
        ประทับรับรองพรอมลายมือช่ือผูอํานวยการโรงเรียน หรือ นายทะเบียนท่ีทําการแทน 

3. สําเนาผลคะแนนท่ีผูสมัครเลือกใชยื่นสมัคร โดยคะแนนยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร  
(นําตนฉบับใหเจาหนาท่ีตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ)    

4.    สําเนาวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการ ท่ีจัดโดยศูนย สอวน. หรือ  สําเนาเกียรติบัตรรางวัลในการแขงขัน 
ระดับประเทศ  ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.)  

  (หลักฐานการสมัครทุกฉบับ  ใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) ผูสมัครท่ีสงหลักฐานไมครบถวนสมบูรณตาม
รายการขางตนถือวาขาดคุณสมบัติ และไมมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับตนฉบับอีกครั้งในวันท่ี
ผูสมัครมารายงานตัวหลังจากไดรับการคัดเลือกแลว  หากพบวาไมถูกตองตามคุณสมบัติท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธ์ิเขาศึกษา 

 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก 
     ใหผูสมัครเลือกสงใบคะแนนในระบบใดระบบหนึ่งเทานั้น ตามขอ 1  หรือ ขอ 2  ตามรายวิชาท่ีกําหนด
และคะแนนยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร   ดังตอไปน้ี 

1. คะแนนในระบบ Admissions กลาง  จํานวน 3 วิชา (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดยกําหนดสัดสวนในการ 
คิดคานํ้าหนักของคะแนน 3 วิชา เปน 100 %  ดังน้ี 

ความถนัดท่ัวไป  (GAT)    20 % ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ  (PAT)    80 % 
รหัสและช่ือวิชา คานํ้าหนัก (%) รหัสและช่ือวิชา คานํ้าหนัก (%) 

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

รวม        100  % 
 

2. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)   
จํานวน 5 วิชา (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา) โดยกําหนดสัดสวนในการคิดคานํ้าหนักของคะแนน 5 วิชา เปน 100 % ดังน้ี 

รหัสวิชา วิชาสามัญ คานํ้าหนัก (%) 
29 ภาษาอังกฤษ 20 % 
39 คณิตศาสตร 1 20 % 
49 ฟสิกส 20 % 
59 เคม ี 20 % 
69 ชีววิทยา 20 % 
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การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ   ในวันท่ี 26  พฤษภาคม   
2560  ณ  งานบริการการศึกษา   อาคารวิทยาศาสตร 1   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือตรวจสอบรายช่ือได
ท่ี  www.sc.su.ac.th     

  
การสอบสัมภาษณและสถานท่ีสอบสัมภาษณ 
 ผูท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ใหมาสอบสัมภาษณในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560   โดยใหมารายงานตัวสอบ
สัมภาษณเวลา 8.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณเวลา 9.00-12.00 น.  ณ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   ผูไมมาสอบสัมภาษณตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

       เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ   
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  (download  จาก  www.sc.su.ac.th) 
3. ตนฉบับผลคะแนนจากการสอบ  Admissions หรือคะแนนวิชาสามัญของ สทศ. 
4. วุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการท่ีจัดโดยศูนย สอวน.  หรือ  โครงการวิทยาศาสตรโลกและ

อวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ     (ฉบับจริง)    
5. เกียรติบัตรรางวัลในการแขงขันระดับประเทศ    ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.)     (ฉบับจริง) 

 
การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเ์ขาศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน  วันท่ี  7 มิถุนายน 2560    
สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี  www.sc.su.ac.th 

 
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูท่ีมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ระหวางวันท่ี  3 - 11 กรกฎาคม  2560  ตามรายละเอียด
ในเอกสารของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะแจกใหในวันสอบสัมภาษณ ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์  

 
สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ  
        ผูท่ีมีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการฯ  จะไดรับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตามท่ี
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา  ดังนี้ 
 

      ทุนการศึกษาประเภทท่ี 1      
    ไดรับทุนการศึกษา  100,000  บาท / ปการศึกษา  โดยแบงจายภาคการศึกษา 50,000  บาท    (ไมเกิน 4 ป)    
    ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปท่ี 1  หรือปท่ี 2  หรือปท่ี 3  ไมต่ํากวา  3.00   หาก

ต่ํากวา  3.00  จะไมมีสิทธ์ิรับทุน * 
 

      ทุนการศึกษาประเภทท่ี 2 
    ไดรับทุนการศึกษา  40,000  บาท / ปการศึกษา  โดยแบงจายภาคการศึกษา 20,000  บาท    (ไมเกิน 4 ป)    
    ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปท่ี 1  หรือปท่ี 2  หรือปท่ี 3  ไมต่ํากวา  2.75   หาก

ต่ํากวา  2.75  จะไมมีสิทธ์ิรับทุน ** 
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      *   นักศึกษาทุนประเภทท่ี 1  ท่ีไมมีสิทธ์ิรับทุน  อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจารณาจาก 
      คะแนนเฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาตนสังกัด 

     **    นักศึกษาทุนประเภทท่ี 2  หากไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกวา 3.00 อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทท่ี 1   
       โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาตนสังกัด 
 

     ท้ังน้ีผูรับทุนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีศึกษา  ในกรณีท่ีมีความจําเปนไม 
เรียนตามแผนการศึกษา จะตองไดรับอนุมัติจากคณะฯ 
 
 

เง่ือนไขในการรับทุน 
1.  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอ่ืนในระหวางท่ีรับทุนการศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

หากนักศึกษาประสงคจะรับทุนการศึกษาอ่ืนน้ัน ตองสละสิทธ์ิในการขอรับทุนการศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
เวนแตเปนการกูยืมเงินจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หรือไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาตนสังกัด 

2.   นักศึกษาทุนโครงการโอลิมปกวิชาการโดยวิธีพิเศษ  สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาไดตามระเบียบของ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    
หากนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาไดตามระเบียบฯ  ก็จะไมไดรับทุนการศึกษาในโครงการโอลิมปกวิชาการโดยวิธีพิเศษ
อีกตอไป   

 
    ประกาศ    ณ   วันท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 
 

       (ลงนาม)              สืบสกุล  อยูยืนยง 
  (รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง) 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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