เรื่อง

ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560
รอบที่ 2
-------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการโครงการเพชรสนามจันทร เพื่อสงเสริมและขยายโอกาส
ใหนักเรียนที่มีความสนใจและมีทักษะในทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและมีผลการเรียนดี ไดเขามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป คณะฯ จึงมีความ
ประสงคจะรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเขารับทุนในโครงการดังกลาว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก

ตั้งแตบัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
7 มิถุนายน 2560
3 - 11 กรกฎาคม 2560
16 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม 2560

รับสมัคร (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th
สอบสัมภาษณ ที่คณะวิทยาศาสตร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร
เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560

ทั้งนี้ กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จํานวนรับ

สาขาวิชาละไมเกิน 10 คนใน 10 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต ชีววิทยา จุลชีววิทยา
เคมี ฟสิกส สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา

1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
2. เปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้
2.1 ถากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมกันไมต่ํากวา 3.00 แตถาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมกันไมต่ํา
กวา 3.00
หรือ
2.2 ผานการสอบคัดเลือกและไดรับวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนยโอลิมปกวิชาการ
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากศูนยโรงเรียนที่อยูภายใตการกํากับดูแลของศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือ โครงการวิทยาศาสตรและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ
หรือ
2.3 ไดรับรางวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมปลายในงาน
สัปดาหวิทยาศาสตร ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือ
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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) ตามรายวิชาที่กําหนดและยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการ
รับสมัคร

สถานที่ขอขอมูลและใบสมัคร

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

วิธีการสมัคร

ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนสามารถสั่งพิมพใบสมัครไดจากเว็บไซต www.sc.su.ac.th และสมัครได 2 วิธี ดังนี้
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”) ทั้งนี้ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเปนสําคัญ หากสงใบสมัครชา
กวาวันที่ที่กําหนด จะไมพิจารณาใบสมัคร
2. สมัครดวยตนเอง ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร ไดที่ งานบริการการศึกษา
อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท 0-3424-5303 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครติดรูปถายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3. ธนาณัติสมัครสอบ คนละ 500 บาท สั่งจาย คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร
4. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) ที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีตราโรงเรียนประทับรับรองพรอมลายมือชื่อผูอํานวยการโรงเรียน หรือ นายทะเบียนที่ทําการแทน
5. สําเนาวุฒิบัตรจากคายอบรมโครงการโอลิมปกวิชาการ ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
โครงการวิทยาศาสตรและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ
(สําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.2)
6. สําเนาเกียรติบัตรรางวัลรางวัล ที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (สําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตาม
ขอ 2.3)
7. สําเนาเกียรติบัตรรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐนวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (สําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.4)
8. หนังสือรับรอง/หลักฐาน จากโรงเรียนเพื่อแสดงวาเปนนักเรียนในโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท. / สพฐ. / วมว.) สั่งพิมพไดพรอมใบสมัคร
(สําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.5)
9. สําเนาผลคะแนนวิชาสามัญ จํานวน 5 วิชา ตามรายวิชาที่กําหนดและยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับ
สมัคร (นําตนฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ)

(หลักฐานการสมัครทุกฉบับ ใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาด
คุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง หรือยื่นหลักฐานประกอบการสมัครอันเปนเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาในโครงการ เพชรสนาม
จันทร และถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันที)
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก

ใชคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)
จํานวน 5 วิชา และยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา) โดยกําหนดสัดสวนในการ
คิดคาน้ําหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เปน 100 % ดังนี้
รหัสวิชา
29
39
49
59
69

วิชาสามัญ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร 1
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา

คาน้ําหนัก (%)
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพิจารณาคะแนนผลสอบวิชาสามัญของ สทศ. ทั้ง 5 วิชา คือ
คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และภาษาอังกฤษ ตามสัดสวนคาน้ําหนักที่ประกาศไว และจะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยใหผูสมัครตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.sc.su.ac.th

การสอบสัมภาษณ

ผูที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณใหมารายงานตัวสอบสัมภาษณในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ งานบริการ
การศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ผูที่ไมมาสอบสัมภาษณถือวาสละสิทธิ์
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ (ฉบับจริง)
1. บัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักฐานสําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.1 – 2.5
3. ใบคะแนนผลสอบวิชาสามัญของ สทศ. ทั้ง 5 วิชา
4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย สามารถ download ไดจาก www.sc.su.ac.th

การประกาศรายชื่อผูสอบผานสัมภาษณและมีสิทธิ์รับทุนเพชรสนามจันทร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูสอบผานสัมภาษณและมีสิทธิ์รับทุน เพชรสนาม
จันทร ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.sc.su.ac.th

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ระหวางวันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดใน
เอกสารของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะแจกใหในวันสอบสัมภาษณ ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตาม
วันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
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สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการฯ จะไดรับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
พิจารณา ดังนี้
ทุนการศึกษาประเภทที่ 1
ไดรับทุนการศึกษา 100,000 บาท / ปการศึกษา โดยแบงจายภาคการศึกษา 50,000 บาท (ไมเกิน 4 ป)
ทั้งนี้นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปที่ 1 หรือปที่ 2 หรือปที่ 3 ไมต่ํากวา 3.00 หากต่ํากวา
3.00 จะไมมีสิทธิ์รับทุน *
ทุนการศึกษาประเภทที่ 2
ไดรับทุนการศึกษา 40,000 บาท / ปการศึกษา โดยแบงจายภาคการศึกษา 20,000 บาท (ไมเกิน 4 ป)
ทั้งนี้นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปที่ 1 หรือปที่ 2 หรือปที่ 3 ไมต่ํากวา 2.75 หากต่ํากวา
2.75 จะไมมีสิทธิ์รับทุน **

* นักศึกษาทุนประเภทที่ 1 ที่ไมมีสิทธิ์รับทุน อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทที่ 2 โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาตนสังกัด
** นักศึกษาทุนประเภทที่ 2 หากไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกวา 3.00 อาจไดรับการพิจารณาใหรับทุนประเภทที่ 1
โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาตนสังกัด
ทั้งนี้ผูรับทุนจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา

เงื่อนไขในการรับทุน

1. ในกรณีที่นักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอื่นในระหวางที่รับทุนการศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร หากนักศึกษา
ประสงคจะรับทุนการศึกษาอื่น ตองสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร เวนแตเปนการกูยืมเงินจาก
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาตนสังกัด
2. นักศึกษาทุนโครงการเพชรสนามจันทร สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาไดตามระเบียบคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หากนักศึกษา
ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาไดตามระเบียบฯ ก็จะไมไดรับทุนการศึกษาในโครงการเพชรสนามจันทรอีกตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

สืบสกุล อยูยืนยง
(รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

