
         
 
 
 

ประกาศ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง     การสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร 
              คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2560 

รอบท่ี 2 
------------------------------------------- 

      คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดดําเนินการโครงการเพชรสนามจันทร เพ่ือสงเสริมและขยายโอกาส
ใหนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีทักษะในทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและมีผลการเรียนดี  ไดเขามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  
เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป     คณะฯ จึงมีความ
ประสงคจะรับสมัครนักเรียน เพ่ือสอบคัดเลือกเขารับทุนในโครงการดังกลาว  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

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 
     สาขาวิชาละไมเกิน 10 คนใน 10 สาขาวิชา ไดแก  คณิตศาสตร   คณิตศาสตรประยุกต   ชีววิทยา   จุลชีววิทยา   
เคม ี  ฟสิกส   สถิต ิ   วิทยาการคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีสารสนเทศ   และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
     1. กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร- 
คณิตศาสตร  
     2. เปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปน้ี 

2.1    ถากําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ 
คณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 รวมกันไมต่ํากวา 3.00   แตถาสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
จะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมกันไมต่ํา
กวา 3.00                        หรือ 

2.2     ผานการสอบคัดเลือกและไดรับวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนยโอลิมปกวิชาการ     
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ  จากศูนยโรงเรียนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือ โครงการวิทยาศาสตรและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ       หรือ 

2.3     ไดรับรางวัลท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมปลายในงาน 
สัปดาหวิทยาศาสตร  ท่ีจัดโดยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร       หรือ 

http://www.sc.su.ac.th/
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         2.4  ไดรับรางวัลในการประกวดโครงงาน  หรือสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  โปรแกรมซอฟแวร   ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ                        หรือ 
         2.5  กําลังศึกษาอยูในหองเรียนวิทยาศาสตร หรือ สําเร็จการศึกษาจากหองเรียนวิทยาศาสตร ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท.  สพฐ.  และ  วมว.) และมีคุณสมบัติตามขอ 2.1 
    3. ใชคะแนนสอบของ สทศ. (คะแนนวิชาสามัญ)   ตามรายวิชาท่ีกําหนดและยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการ
รับสมัคร 
 

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

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.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครโครงการเพชรสนาม
จันทร รอบ 2”)  ท้ังน้ีภายในวันท่ี  12 พฤษภาคม  2560  โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเปนสําคัญ  หากสงใบสมัครชา
กวาวันท่ีท่ีกําหนด  จะไมพิจารณาใบสมัคร 

2. สมัครดวยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร ไดท่ี  งานบริการการศึกษา  
อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   อําเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  หมายเลขโทรศัพท 0-3424-5303   ภายในวันท่ี  12  พฤษภาคม  2560 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครติดรูปถายเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1 น้ิว  ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ   

     3. ธนาณัติสมัครสอบ คนละ 500 บาท  สั่งจาย   คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร  
         4.   สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) ท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีตราโรงเรียนประทับรับรองพรอมลายมือช่ือผูอํานวยการโรงเรียน หรือ นายทะเบียนท่ีทําการแทน 
   5. สําเนาวุฒิบัตรจากคายอบรมโครงการโอลิมปกวิชาการ  ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ 
โครงการวิทยาศาสตรและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ  (สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2.2) 
        6. สําเนาเกียรติบัตรรางวัลรางวัล ท่ี 1 ท่ี 2 หรือท่ี 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร   ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   (สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตาม
ขอ 2.3) 
      7. สําเนาเกียรติบัตรรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐนวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ   (สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2.4) 
       8.  หนังสือรับรอง/หลักฐาน จากโรงเรียนเพ่ือแสดงวาเปนนักเรียนในโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร   หรือ   โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท. / สพฐ. / วมว.)    สั่งพิมพไดพรอมใบสมัคร
(สําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2.5)   
         9.   สําเนาผลคะแนนวิชาสามัญ จํานวน 5 วิชา  ตามรายวิชาท่ีกําหนดและยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับ
สมัคร    (นําตนฉบับใหเจาหนาท่ีตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ) 
 

        (หลักฐานการสมัครทุกฉบับ  ใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาด
คุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือย่ืนหลักฐานประกอบการสมัครอันเปนเท็จ  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาในโครงการ เพชรสนาม
จันทร และถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันที) 

http://www.sc.su.ac.th/
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก 

ใชคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)  
จํานวน  5  วิชา  และยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร  (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดยกําหนดสัดสวนในการ
คิดคานํ้าหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา  เปน  100 %   ดังน้ี 

 
รหัสวิชา วิชาสามัญ คานํ้าหนัก (%) 

29 ภาษาอังกฤษ 20 % 
39 คณิตศาสตร 1 20 % 
49 ฟสิกส 20 % 
59 เคม ี 20 % 
69 ชีววิทยา 20 % 

 

 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
      คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะพิจารณาคะแนนผลสอบวิชาสามัญของ สทศ.  ท้ัง 5 วิชา   คือ  
คณิตศาสตร 1    เคมี    ชีววิทยา   ฟสิกส   และภาษาอังกฤษ  ตามสัดสวนคานํ้าหนักท่ีประกาศไว  และจะประกาศรายช่ือผูมี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ภายในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2560   โดยใหผูสมัครตรวจสอบรายช่ือไดท่ี   www.sc.su.ac.th  

 
 
การสอบสัมภาษณ 
       ผูท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณใหมารายงานตัวสอบสัมภาษณในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 น.   ณ งานบริการ
การศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม    ผูท่ีไมมาสอบสัมภาษณถือวาสละสิทธิ์ 
 

      เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ  (ฉบับจริง) 
        1. บัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชน  
        2. ใบแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  และหลักฐานสําหรับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2.1 – 2.5  
        3. ใบคะแนนผลสอบวิชาสามัญของ สทศ. ท้ัง 5 วิชา   
        4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย  สามารถ download  ไดจาก  www.sc.su.ac.th 
 
  

การประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณและมีสิทธิ์รับทุนเพชรสนามจันทร 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณและมีสิทธ์ิรับทุน เพชรสนาม
จันทร  ภายในวันท่ี  7  มิถุนายน  2560   สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี  www.sc.su.ac.th    
 
 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูท่ีมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ระหวางวันท่ี  3 - 11 กรกฎาคม  2560  ตามรายละเอียดใน
เอกสารของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะแจกใหในวันสอบสัมภาษณ   ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตาม
วันและเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์  
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สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ  
        ผูท่ีมีสิทธ์ิเขาศึกษาในโครงการฯ  จะไดรับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหน่ึง  ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือก
พิจารณา  ดังน้ี 
 

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

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   หากต่ํากวา  

2.75  จะไมมีสิทธ์ิรับทุน ** 
 

      *   นักศึกษาทุนประเภทท่ี 1  ท่ีไมมีสิทธ์ิรับทุน  อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจารณาจากคะแนน 
     เฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาตนสังกัด 

     **  นักศึกษาทุนประเภทท่ี 2  หากไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกวา 3.00 อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทท่ี 1   
        โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาตนสังกัด 
 

     ท้ังน้ีผูรับทุนจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีศึกษา 
 

 

เง่ือนไขในการรับทุน 
1.   ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอ่ืนในระหวางท่ีรับทุนการศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร  หากนักศึกษา 

ประสงคจะรับทุนการศึกษาอ่ืน  ตองสละสิทธ์ิในการขอรับทุนการศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร   เวนแตเปนการกูยืมเงินจาก
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หรือไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาตนสังกัด 

2.  นักศึกษาทุนโครงการเพชรสนามจันทร  สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาไดตามระเบียบคณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    หากนักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาไดตามระเบียบฯ  ก็จะไมไดรับทุนการศึกษาในโครงการเพชรสนามจันทรอีกตอไป   
 
 
        ประกาศ    ณ   วันท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
 

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

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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