
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา  2561 (5 รอบ - TCAS) 

 
รอบสมัคร โครงการที่รับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร 
รอบท่ี 1 
(1/1) 

จ ำนวน  1  โครงกำร คือ 
-   โครงกำรรับนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์และโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยของกระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (โครงกำร วมว.)  เข้ำศึกษำต่อในคณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยวิธีพิเศษ  

29 ก.ย. - 27 ต.ค. 2560 
สมัครผ่ำนระบบรับสมัคร
ออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรทำงhttp://www. 
admissions.su.ac.th 

รอบท่ี 2 จ ำนวน  5  โครงกำร คือ 
1.   โครงกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยศิลปำกรด้วย 
     โควตำพิเศษ  (โควตำ 28 จังหวัด) 
2.   โครงกำรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตำมโครงกำรพัฒนำและ 
     ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (โครงกำร  
     พสวท.) คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร   
3.   โครงกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตำมโครงกำรเพชรสนำมจันทร์  คณะ 
     วิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร    
4.   โครงกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรบัทุนตำมโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรเข้ำ  
     ศึกษำในคณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยวิธีพิเศษ   
5.   โครงกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวิชำฟิสิกส์ (ครู 5 ปี) โดยควำมร่วมมือระหว่ำง คณะวิทยำศำสตร์และ 
     คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยวิธีพิเศษ  (โควตำโรงเรียน)   

2 ก.พ. - 30 มี.ค. 2561 
สมัครผ่ำนระบบรับสมัคร
ออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรทำงhttp://www. 
admissions.su.ac.th 

รอบท่ี 3 จ ำนวน  2  โครงกำร คือ 
1.   รับตรง  คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   
2.   โครงกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำในหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต  
     สำขำวิชำฟิสิกส์ (ครู 5 ปี) โดยควำมร่วมมือระหว่ำง คณะวิทยำศำสตร์และ 
     คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยวิธีพิเศษ  (รับตรง)   

9 – 13 พ.ค. 2561 
สมัครผ่ำนเว็บไซต์ http//   
tcas.cupt.net  ของ 
ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 
 

รอบท่ี 4 จ ำนวน  1  โครงกำร คือ 
-   กำรรับสมัครผ่ำนระบบ Admissions กลำง    

6 – 10 ม.ิย. 2561 
สมัครผ่ำนเว็บไซต์ http//   
tcas.cupt.net  ของ 
ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

รอบที่ 5 จ ำนวน  1  โครงกำร คือ 
-   โครงกำรรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์เพิ่มพิเศษเข้ำศึกษำในคณะวิทยำศำสตร์   
    มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
  

16 – 26 ก.ค. 2561 
สมัครผ่ำนระบบรับสมัคร
ออนไลน์ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรทำงhttp://www. 
admissions.su.ac.th 

 
หมำยเหตุ  -   1. ศึกษำรำยละเอียดกำรรับสมัครได้จำก ประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
      เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยศิลปำกร ระดับปริญญำบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  
         2561   ได้ทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  http://www.admissions.su.ac.th 
      2.  ศึกษำรำยละเอียดและข้อมูลโครงกำรรับสมัครทั้ง 5 รอบ ทุกโครงกำรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
      ศิลปำกร ได้ทำงเว็บไซต์ของคณะวิทยำศำสตร์  http://www.sc.su.ac.th 

 

http://www/
http://www/
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- 2 - 
 
 

โครงการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

 
1.   โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 

โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)  
    เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ   (รับสมัครในรอบท่ี 1 – 1/1) 
จ านวนรับ - สำขำวิชำละ 10 คน  ในสำขำวิชำ  ดังนี้ 
   คณิตศำสตร์      10   คน        

คณิตศำสตร์ประยุกต์    10   คน 
   วิทยำกำรคอมพิวเตอร์    10   คน        

เทคโนโลยีสำรสนเทศ    10   คน 
   สถิติ        10   คน        

ฟิสิกส์        10   คน 
   ชีววิทยำ       10   คน        

จุลชีววิทยำ       10   คน 
   เคมี        10   คน        

วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   10   คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1.   ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ใน
โรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (โครงกำร วมว.) และ โรงเรียนวิทยำศำสตร์  
ได้แก่  โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์   โรงเรียนก ำเนิดวิทย์  และโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย  (ให้น ำหนังสือรับรองจำกโรงเรียนเพื่อ
แสดงว่ำเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. หรือ โรงเรียนวิทยำศำสตร์ มำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ทั้งต้นฉบับและส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด) 
      2.   ผู้สมัครต้องมีผลกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
        2.1  ระดับคะแนนรวมทุกรำยวิชำ (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
             2.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
       3.   ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     4.   มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ผู้สมัครจะถูกคัดเลือกให้เข้ำศึกษำในคณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ประกอบผล
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  และแฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) 

 
2.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ (โควตา  
   28 จังหวัด)     (รับสมัครในรอบท่ี 2) 
จ านวนรับ - แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  (สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ)    รับจ ำนวน   150   คน  ใน  8 สำขำวิชำ  คือ   คณิตศำสตร์   
คณิตศำสตร์ประยุกต์  เคมี  ชีววิทยำ   จุลชีววิทยำ   ฟิสิกส์   สถิติ   และวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   

กลุ่มที่ 2  (สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)   รับจ ำนวน   50   คน   ใน  2  สำขำวิชำ  คือ    
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์   และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1.   ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
       2.   ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     3.   มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจำกกำรสอบวิชำสำมัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  
จ ำนวน 5 วิชำ คือ  29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชำ)  โดย
ก ำหนดสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน วิชำละ 20 %  

 
3.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ 
    พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
     (รับสมัครในรอบท่ี 2) 
จ านวนรับ 
   จ ำนวน  9  คน  ใน  4  สำขำวิชำ คือ   คณิตศำสตร์   เคมี   ชีววิทยำ   และฟิสิกส์     
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  สำยวิทยำศำสตร์ –  คณิตศำสตร์  ในเขตกำรศึกษำ 1  (จังหวัด 
นนทบุรี  ปทุมธำนี  นครปฐม  สมุทรสำคร  สมุทรปรำกำร)  และเขตกำรศึกษำ 5  (จังหวัดรำชบุรี  สมุทรสงครำม กำญจนบุรี  
สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์) 

2. เลือกเรียนวิชำต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์  ในช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย โดย 
ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ และมีผลกำรเรียนดี คือ 

2.1  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำ ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
               2.2  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชำ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4-5   
        รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 

3. มีสัญชำติไทย 
4. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5. มีควำมขยันหมั่นเพียร ควำมประพฤติดี และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจำกกำรสอบวิชำสำมัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  
จ ำนวน 5 วิชำ คือ  29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชำ)  โดย
ก ำหนดสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน วิชำละ 20 %  
ทุนการศึกษา 
           ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงกำร พสวท. ระดับปริญญำตรี   จะได้รับทุนกำรศึกษำ  ดังนี้ 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว          ปีละ               87,600   บำท   
 ค่ำหนังสืออ่ำนประกอบ   ปีละ             5,000     บำท    
 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรท ำโครงงำน/วิจัย        10,000     บำท 
    ค่ำคอมพิวเตอร์                      25,000    บำท 
 ค่ำหน่วยกิตและค่ำธรรมเนียมในกำรศึกษำอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง 
 นอกจำกน้ียังมีเงินสนับสนุนในกำรเรียนภำษำอังกฤษ รวมทั้งเข้ำร่วมอบรม สัมมนำ เสนอผลงำนในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ภำยใต้เงื่อนไขของโครงกำรฯ 
เง่ือนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท. 

           1. ต้องไม่สมัครสอบเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำอื่นใด ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่ได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับอุดมศึกษำ  มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์จากการรับเข้าโครงการ พสวท. และจะถูกแจ้งช่ือเพื่อไม่ให้ได้รับการ 
พิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ เว้นแต่จะได้ขอลาออกจากโครงการ พสวท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
            2. มีคุณสมบัติตำมที่ประกำศไว้และต้องเรียนส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6             
       3. ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ท่ีคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร  จัดขึ้นส ำหรับนักศึกษำในโครงกำร พสวท. อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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           4.  ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข และข้อผูกพันท่ีโครงกำร พสวท. ก ำหนดดังนี ้
    4.1   นักศึกษำโครงกำร พสวท. ระดับปริญญำตรี  ต้องมีผลกำรเรียนดี  โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่

ละชั้นปี  และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบกำรศึกษำในช้ันปีท่ี 4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 (ดูรำยละเอียดในสัญญำรับทุน)  และเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว จะได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษำต่อระดับปริญญำโทจนถึงปริญญำเอก  และจะมีทุนส ำหรับผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง
ไปศึกษำต่อระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในต่ำงประเทศ 
           4.2   นักศึกษำโครงกำร พสวท. เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอก  จะต้องปฏิบัติงำนตอบ
แทนทุน   โดยให้ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงำนของรัฐบำล  รัฐวิสำหกิจ  หรือ 
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอำจำรย์และนักวิจัย  ระยะเวลำของกำรตอบแทนทุนเป็น 1 เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุนส ำหรับ
ทุนกำรศึกษำในประเทศ  และเป็น 2 เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุนส ำหรับทุน 
กำรศึกษำต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ นับเวลำตอบแทนทุนกำรศึกษำตั้งแต่กำรเรียนระดับปริญญำตรีขึ้นไป  และหำกต้องปฏิบัติงำนตอบ
แทนทุนมำกกว่ำ 10 ปี  ก ำหนดให้ปฏิบัติงำนตอบแทนทุนเพียง 10 ปี  หำกผิดสัญญำจะต้องจ่ำยคืนเงินทุนกำรศึกษำเป็นจ ำนวน 2 
เท่ำของที่ได้รับไป 

 
4.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   (รับสมัครในรอบท่ี 2) 
จ านวนรับ  - 10 สำขำวิชำ  ดังนี ้
   คณิตศำสตร์      2   คน        

คณิตศำสตร์ประยุกต์    2   คน 
   วิทยำกำรคอมพิวเตอร์    3   คน        

เทคโนโลยีสำรสนเทศ    3   คน 
   สถิติ        3   คน        

ฟิสิกส์        1   คน 
   ชีววิทยำ       1   คน        

จุลชีววิทยำ       1   คน 
   เคมี        5   คน        

วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   5   คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1. ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  สำยวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
     2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์  ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

2.1    ถ้ำก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และ 
คณิตศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 3.00   แต่ถ้ำส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวมกันไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.00                        

2.2     ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจำกค่ำยอบรมโอลิมปิกวิชำกำรของศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร     
สอวน. มหำวิทยำลัยศิลปำกร หรือ  จำกศูนย์โรงเรียนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร สอวน. มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร หรือ โครงกำรวิทยำศำสตร์และอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ     

2.3     ได้รับรำงวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จำกกำรประกวดโครงงำนทำงวิทยำศำสตร์  ระดับมัธยมปลำยในงำน 
สัปดำห์วิทยำศำสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   
         2.4  ได้รับรำงวัลในกำรประกวดโครงงำน  หรือสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โปรแกรมซอฟแวร์   ในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ                         
         2.5  ก ำลังศึกษำอยู่ในห้องเรียนวิทยำศำสตร์ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำจำกห้องเรียนวิทยำศำสตร์ ของโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ (สสวท.  สพฐ.  และ  วมว.) และมีคุณสมบัติตำมข้อ 2.1 
  ทั้งนี้ ให้น ำหลักฐำนที่ใช้สมัครข้อใดข้อหนึ่งมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ ทั้งต้นฉบับและส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด 
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจำกกำรสอบวิชำสำมัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  
จ ำนวน 5 วิชำ คือ  29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชำ)  โดย
ก ำหนดสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน วิชำละ 20 %  
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
         ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำในโครงกำรเพชรสนำมจันทร์  จะได้รับทุนกำรศึกษำประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตำมที่คณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกพิจำรณำ  ดังนี้ 
        ทุนกำรศึกษำประเภทท่ี 1      
      ได้รับทุนกำรศึกษำ  100,000  บำท / ปีกำรศึกษำ  โดยแบ่งจ่ำยภำคกำรศึกษำ 50,000  บำท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรำยวิชำ  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00   หำกต่ ำกว่ำ  3.00  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน * 
        ทุนกำรศึกษำประเภทท่ี 2 
      ได้รับทุนกำรศึกษำ  40,000  บำท / ปีกำรศึกษำ  โดยแบ่งจ่ำยภำคกำรศึกษำ 20,000  บำท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนีน้ักศึกษำจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรำยวิชำ  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75   หำกต่ ำกว่ำ  2.75  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน ** 
      *   นักศึกษำทุนประเภทที่ 1  ที่ไม่มีสิทธ์ิรับทุน  อำจได้รับกำรพิจำรณำให้รับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจำรณำจำกคะแนน 
     เฉลี่ยสะสมและกำรตัดสินของภำควิชำต้นสังกัด 
     **  นักศึกษำทุนประเภทที่ 2  หำกได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่ำ 3.00 อำจได้รับกำรพิจำรณำให้รับทุนประเภทท่ี 1   
        โดยพิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยสะสมและกำรตัดสินของภำควิชำต้นสังกัด 
   ทั้งนีผู้้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยกิตปกติ ตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรที่ศึกษำ 
เง่ือนไขในการรับทุน 

1.   ในกรณีที่นักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำอ่ืนในระหว่ำงที่รับทุนกำรศึกษำโครงกำรเพชรสนำมจันทร์  หำกนักศึกษำ 
ประสงค์จะรับทุนกำรศึกษำอ่ืน  ต้องสละสิทธ์ิในกำรขอรับทุนกำรศึกษำโครงกำรเพชรสนำมจันทร์   เว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำก
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมภำควิชำต้นสังกัด 

2.  นักศึกษำทุนโครงกำรเพชรสนำมจันทร์  สำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยสำขำวิชำได้ตำมระเบียบคณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ว่ำด้วยกำรขอเปลี่ยนสำขำวิชำเอกส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต    หำกนักศึกษำ
ได้รับอนุมัติให้ย้ำยสำขำวิชำได้ตำมระเบียบฯ  ก็จะไม่ได้รับทุนกำรศึกษำในโครงกำรเพชรสนำมจันทร์อีกต่อไป   

 
5.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ  (รับสมัครในรอบท่ี 2) 
จ านวนรับ  - 10  สำขำวิชำ  ดังนี ้
   คณิตศำสตร์      2   คน        

คณิตศำสตร์ประยุกต์    2   คน 
   วิทยำกำรคอมพิวเตอร์    3   คน        

เทคโนโลยีสำรสนเทศ    3   คน 
   สถิติ        2   คน        

ฟิสิกส์        1   คน 
   ชีววิทยำ       1   คน        

จุลชีววิทยำ       1   คน 
   เคมี        5   คน        

วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   5   คน 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1. ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
        2. เป็นนักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมโอลิมปิกวิชำกำรของศูนย์ สอวน.  หรือ  โครงกำรวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ
โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
      3. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
        4. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจำกกำรสอบวิชำสำมัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  
จ ำนวน 5 วิชำ คือ  29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชำ)  โดย
ก ำหนดสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน วิชำละ 20 %  
สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
         ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำในโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรฯ  จะได้รับทุนกำรศึกษำประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตำมที่คณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกพิจำรณำ  ดังนี้ 
        ทุนกำรศึกษำประเภทท่ี 1      
      ได้รับทุนกำรศึกษำ  100,000  บำท / ปีกำรศึกษำ  โดยแบ่งจ่ำยภำคกำรศึกษำ 50,000  บำท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรำยวิชำ  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00   หำกต่ ำกว่ำ  3.00  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน * 
        ทุนกำรศึกษำประเภทท่ี 2 
      ได้รับทุนกำรศึกษำ  40,000  บำท / ปีกำรศึกษำ  โดยแบ่งจ่ำยภำคกำรศึกษำ 20,000  บำท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรำยวิชำ  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75   หำกต่ ำกว่ำ  2.75  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน ** 
      *   นักศึกษำทุนประเภทที่ 1  ที่ไม่มีสิทธ์ิรับทุน  อำจได้รับกำรพิจำรณำให้รับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจำรณำจำกคะแนน 
     เฉลี่ยสะสมและกำรตัดสินของภำควิชำต้นสังกัด 
     **  นักศึกษำทุนประเภทที่ 2  หำกได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่ำ 3.00 อำจได้รับกำรพิจำรณำให้รับทุนประเภทท่ี 1   
        โดยพิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยสะสมและกำรตัดสินของภำควิชำต้นสังกัด 
   ทั้งนีผู้้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยกิตปกติ ตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรที่ศึกษำ 
เง่ือนไขในการรับทุน 

1.   ในกรณีที่นักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำอ่ืนในระหว่ำงที่รับทุนกำรศึกษำโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ 
หำกนักศึกษำประสงค์จะรับทุนกำรศึกษำอ่ืนนั้น ต้องสละสิทธ์ิในกำรขอรับทุนกำรศึกษำโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ  
เว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมภำควิชำต้นสังกัด 

2.   นักศึกษำทุนโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ  สำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยสำขำวิชำได้ตำมระเบียบของคณะ 
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ว่ำด้วยกำรขอเปลี่ยนสำขำวิชำเอกส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต  หำก
นักศึกษำได้รับอนุมัติให้ย้ำยสำขำวิชำได้ตำมระเบียบฯ ก็จะไม่ได้รับทุนกำรศึกษำในโครงกำรโอลิมปิกวิชำกำรโดยวิธีพิเศษอีกต่อไป   

 
6.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู 5 ปี)  
   โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ        
   (โควตาโรงเรียน)  (รับสมัครในรอบท่ี 2) 
จ านวนรับ   - 10   คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1. ก ำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
      2. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
      3. ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเป็นครูหรือต่อกำรปฏิบัติภำรกิจในวิชำชีพครู 
       4. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
    คณะวิทยำศำสตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีพิเศษจำกผู้ที่ก ำลังศึกษำ 
หรือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ จำกโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนศรัทธำสมุทร            2. โรงเรียนถำวรำนุกูล 
3. โรงเรียนประจวบวิทยำลัย            4. โรงเรียนรำชินีบูรณะ 
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
6. โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
7. โรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์    8. โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย 
9. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม         10. โรงเรียนพรหมำนุสรณ์ 
11. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม      12. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 
13. โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี        14. โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี 
15. โรงเรียนทวำรวดี              16. โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ 
17. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชำย)          18. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) 
19. โรงเรียนนำคประสิทธ์ิ            20. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ 
21. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ              22. โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
23. โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์           24. โรงเรียนวิสุทธรังษ ี
25. โรงเรียนสงวนหญิง             26. โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
27. โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ            28. โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี 
29. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยำคม            30. โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ 
31. โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน          32. โรงเรียนคงทองวิทยำ 
33. โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ         34. โรงเรียนหัวหิน 
35. โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย         36. โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 

วิธีการคัดเลือก  
1. โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  ที่มีควำมสำมำรถตำมเกณฑ์ที่ คณะวิทยำ 

ศำสตร์ และ คณะศึกษำศำสตร์ก ำหนด จ ำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน  ทั้งนี้ ให้น าหลักฐานการรับรองของ
โรงเรียนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 

2. คณะวิทยำศำตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษำศำสตร์ ในกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมส ำหรับควำมเป็นครู
ทำงฟิสิกส์ และตัดสินในกำรรับเข้ำศึกษำ 

3. กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไม่มีกำรรับนักเรียนจำกโรงเรียนอื่นทดแทนจ ำนวนที่สละสิทธิ์ 
เกณฑ์การคัดเลือก  

1. นักเรียนมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
2. นักเรียนมีผลกำรเรียนวิชำฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม 5 ภำคกำรศึกษำ (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
3. นักเรียนต้องมีผลสอบวิชำ PAT 5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู และคะแนนวิชำสำมัญ วิชำ 49 ฟิสิกส์ ของสถำบัน

ทดสอบกำรศึกษำ  (คะแนนยังไม่หมดอำยุภำยในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) 

 
7.     รับตรง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   (รับสมัครในรอบท่ี 3) 
จ านวนรับ - แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  (สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ)    รับจ ำนวน   220   คน  ใน  8 สำขำวิชำ  คือ   คณิตศำสตร์   
คณิตศำสตร์ประยุกต์  เคมี  ชีววิทยำ   จุลชีววิทยำ   ฟิสิกส์   สถิติ   และวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   

กลุ่มที่ 2  (สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)   รับจ ำนวน   70   คน   ใน  2  สำขำวิชำ  คือ    
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1.   ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
        2.   ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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      3.   มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
    ใช้คะแนนจำกกำรสอบวิชำสำมัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  จ ำนวน 
5 วิชำ คือ  29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชำ)  โดยก ำหนด
สัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน วิชำละ 20 %  

 
8.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู 5 ปี)  
   โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ        
   (รับตรง)    (รับสมัครในรอบท่ี 3) 
จ านวนรับ - 25   คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
      2. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
      3. ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเป็นครูหรือต่อกำรปฏิบัติภำรกิจในวิชำชีพครู 
      4. มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 

1.    ใช้คะแนนในระบบ Admissions กลำง และคะแนนจำกกำรสอบวิชำสำมัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำง 
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  โดยก ำหนดรำยวิชำและสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของวิชำที่สอบ (คะแนนต้องครบ
ทุกวิชำ)  ดังนี ้

วิชำสำมัญ ควำมถนัดทำงวิชำชีพ และวิชำกำร  (PAT)    90 % 
รหัสและช่ือวิชำ ค่ำน้ ำหนัก (%) รหัสและช่ือวิชำ ค่ำน้ ำหนัก (%) 

29 ภำษำอังกฤษ 10 75  PAT 5 25 
39 คณิตศำสตร์1 20   
49 ฟิสิกส์ 25   
59 เคมี 10   
69 ชีววิทยำ   10   

รวม        100  % 
     2. คณะวิทยำศำสตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษำศำสตร์ ในกำรสอบสัมภำษณ์และ Portfolio เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
ส ำหรับควำมเป็นครูทำงฟิสิกส์ และตัดสินในกำรรับเข้ำศึกษำ 

 
9.     การรับสมัครผ่านระบบ Admissions กลาง   (รับสมัครในรอบท่ี 4) 
จ านวนรับ - แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  (สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ)    รับจ ำนวน   220   คน  ใน  8 สำขำวิชำ  คือ   คณิตศำสตร์   
คณิตศำสตร์ประยุกต์  เคมี  ชีววิทยำ   จุลชีววิทยำ   ฟิสิกส์   สถิติ   และวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   

กลุ่มที่ 2  (สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)   รับจ ำนวน   70   คน   ใน  2  สำขำวิชำ  คือ    
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์   และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.   ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
     2.   ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
   3.   มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
    ใช้คะแนนในระบบ  Admissions กลำง ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.)  
โดยก ำหนดสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน ตำมเกณฑ์ของที่ประชุม ทปอ.  
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10.    โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
     (รับสมัครในรอบท่ี 5) 
จ านวนรับ - แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  (สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ)    รับจ ำนวน   140   คน  ใน  8 สำขำวิชำ  คือ   คณิตศำสตร์   
คณิตศำสตร์ประยุกต์  เคมี  ชีววิทยำ   จุลชีววิทยำ   ฟิสิกส์   สถิติ   และวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   

กลุ่มที่ 2  (สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)   รับจ ำนวน   60   คน   ใน  2  สำขำวิชำ  คือ    
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์   และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.   ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
     2.   ไม่เป็นโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
   3.   มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
    ใช้คะแนนในระบบ  Admissions กลำง ซึ่งจัดสอบโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) 
(คะแนนต้องครบทุกวิชำ)   โดยก ำหนดสัดส่วนในกำรคิดค่ำน้ ำหนักของคะแนน ดังนี ้
    GAT     20   % 
    PAT 1     20   % 
    PAT 2      60   % 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
   ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เป็นค่ำหน่วยกิตและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ต่อภำคกำรศึกษำละประมำณ  35,000  บำท  
(ไม่รวมค่ำที่พัก ค่ำหนังสือ และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว)  โดยค่ำใช้จ่ำยอำจแตกต่ำงกันไปตำมสำขำวิชำที่เข้ำศึกษำและจ ำนวนหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียนเรียน    
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมพิเศษ 

1.  ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำในโครงกำรรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์เพิ่มพิเศษแล้วไม่สำมำรถขอเปลี่ยนโครงกำรเป็น 
นักศึกษำโครงกำรปกติของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้   ยกเว้นนักศึกษำต้องสมัครสอบและได้รับกำรคัดเลือกให้
เข้ำศึกษำในโครงกำรปกติ 

2. นักศึกษำในโครงกำรรับนักศึกษำวิทยำศำสตร์เพิ่มพิเศษ  สำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยสำขำวิชำได้  โดยต้องเป็นไป 
ตำมระเบียบของคณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ว่ำด้วยกำรขอเปลี่ยนสำขำวิชำเอกส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำวิทยำ
ศำสตรบัณฑิต  และยังคงเป็นนักศึกษำโครงกำรวิทยำศำสตร์เพิ่มพิเศษเหมือนเดิม      
 
 


