
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อ รับทุน  รับตรงโควตา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561    (รอบที่ 2)           

 
โครงการที่รับสมัครใน รอบที่ 2 ช่วงเวลารับสมัคร 

 

รับทุน  จ านวน 3 โครงการ  
1.   โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและ 
     ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
  

2.   โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์  คณะ 
     วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    

3.   โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้า  
     ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ 
  
รับตรงโควตา  จ านวน 2 โครงการ  
4.   โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู 5 ปี) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และ 
     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ  (โควตาโรงเรียน) 
 

5.   โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย 
     โควตาพิเศษ  (โควตา 28 จังหวัด) 
  

 
2 ก.พ. - 30 มี.ค. 2561 
    (ทั้ง 5 โครงการ) 
 
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทาง
http://www.admissions.su.ac.th 

 
ก าหนดการรับสมัครคัดเลือก  รอบท่ี 2 
 

2  กุมภาพันธ ์ – 30 มีนาคม 2561    รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทาง website 
             http://www.admissions.su.ac.th 
2  กุมภาพันธ ์ – 31 มีนาคม 2561    ช าระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารที่ก าหนด 
19 เมษายน 2561        ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
21 - 22  เมษายน  2561            สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ (ดูรายละเอียดในประกาศผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์) 
25 - 26  เมษายน  2561            ผู้ผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทาง website  
            http://www.admissions.su.ac.th 
27 เมษายน 2561        ประกาศรายช่ือการยืนยันสิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 - 6  พฤษภาคม  2561            ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House  ทาง website http://tcas.cupt.net  ในหัวข้อ 
              “เลือกคณะ”  (ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธ์ิในรอบถัดไป) 
11 พฤษภาคม 2561       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
18 - 22  พฤษภาคม  2561            ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทาง  
             website http://www.reg.su.ac.th  และช าระเงินผ่านทางธนาคารที่ก าหนด 
ทั้งนี้  ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

หมายเหตุ  -   1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้จาก ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
      เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS)  ประจ าปีการศึกษา  
         2561   ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  http://www.admissions.su.ac.th 
      2.  ศึกษารายละเอียดและข้อมูลโครงการรับสมัครทั้ง 5 รอบ ทุกโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร ได้ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์  http://www.sc.su.ac.th 
 

http://www/
http://www.admissions.su.ac.th/
http://www.admissions.su.ac.th/
http://www.admissions.su.ac.th/
http://tcas.cupt.net/
http://www.reg.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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ข้อมูลรายละเอียดโครงการทีร่ับสมัคร ในรอบท่ี 2    จ านวน 5 โครงการดังต่อไปนี้ 
 
 

1.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ 
    พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

จ านวนรับ 
   จ านวน  9  คน  ใน  4  สาขาวิชา คือ   คณิตศาสตร์   เคมี   ชีววิทยา   และฟิสิกส์  
    

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์  ในเขตการศึกษา 1  (จังหวัด  นนทบุรี 

ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ)  และเขตการศึกษา 5  (จังหวัดราชบุรี  สมุทรสงคราม กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์) 

2. เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 
ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียนดี คือ 

2.1  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.00 
               2.2  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-5  รวมกัน 
       ไม่ต่ ากว่า 3.25 

3. มีสัญชาติไทย 
4. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
จ านวน 5 วิชา คือ  29 ภาษาอังกฤษ   39 คณิตศาสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยา  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดย
ก าหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของคะแนน วิชาละ 20 %  
 

ทุนการศกึษา 
           ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี   จะได้รับทุนการศึกษา  ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว          ปีละ               87,600   บาท   
 ค่าหนังสืออ่านประกอบ   ปีละ             5,000     บาท    
 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการท าโครงงาน/วิจัย        10,000     บาท 
    ค่าคอมพิวเตอร์                      25,000    บาท 
 ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษาอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 
 นอกจากน้ียังมีเงินสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเข้าร่วมอบรม สัมมนา เสนอผลงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของโครงการฯ 
 

เง่ือนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท. 
1. ต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ  

จากคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา  มิฉะนั้นจะถูก
ถอนสิทธิ์จากการรับเข้าโครงการ พสวท.  และจะถูกแจ้งช่ือเพื่อไม่ให้ได้รับการพิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
นั้นๆ เว้นแต่จะได้ขอลาออกจากโครงการ พสวท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
            2. มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้และต้องเรียนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6             
       3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. อย่างสม่ าเสมอ 
           4.  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันท่ีโครงการ พสวท. ก าหนดดังนี ้
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    4.1   นักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี  ต้องมีผลการเรียนดี  โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่
ละชั้นปี  และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบการศึกษาในช้ันปีท่ี 4 ไม่ต่ ากว่า 3.00 (ดูรายละเอียดในสัญญารับทุน)  และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จะได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก  และจะมีทุนส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถสูง
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ 
           4.2   นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  จะต้องปฏิบัติงานตอบ
แทนทุน   โดยให้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ ปฏิบัติ 
งานในต าแหน่งอาจารย์และนักวิจัย  ระยะเวลาของการตอบแทนทุนเป็น 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนส าหรับทุนการศึกษาใน
ประเทศ  และเป็น 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนส าหรับทุนการศึกษาต่างประเทศ  ทั้งนี้ นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั้งแต่
การเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และหากต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี  ก าหนดให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง  
10 ปี  หากผิดสัญญาจะต้องจ่ายคืนเงินทุนการศึกษาเป็นจ านวน 2 เท่าของที่ได้รับไป 

 
2.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 

จ านวนรับ  - 10 สาขาวิชา  ดังนี ้
   คณิตศาสตร์      2   คน        

คณิตศาสตร์ประยุกต์    2   คน 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์    3   คน        

เทคโนโลยีสารสนเทศ    3   คน 
   สถิติ        3   คน        

ฟิสิกส์        1   คน 
   ชีววิทยา       1   คน        

จุลชีววิทยา       1   คน 
   เคมี        5   คน        

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   5   คน 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1. ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
     2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

2.1    ถ้าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ 
คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.00   แต่ถ้าส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกันไม่ต่ า
กว่า 3.00                        

2.2     ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ     
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ  จากศูนย์โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือ โครงการวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ     

2.3     ได้รับรางวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมปลายในงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
         2.4  ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน  หรือสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โปรแกรมซอฟแวร์   ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ                         
         2.5  ก าลังศึกษาอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ ส าเร็จการศึกษาจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.  สพฐ.  และ  วมว.) และมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 
  ทั้งนี้ ให้น ำหลักฐำนที่ใช้สมัครข้อใดข้อหนึ่งมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ ทั้งต้นฉบับและส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด 
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
จ านวน 5 วิชา คือ  29 ภาษาอังกฤษ   39 คณิตศาสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยา  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดย
ก าหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของคะแนน วิชาละ 20 %  
 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
         ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าศึกษาในโครงการเพชรสนามจันทร์  จะได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกพิจารณา  ดังนี้ 
        ทุนการศึกษาประเภทที่ 1      
      ได้รับทุนการศึกษา  100,000  บาท / ปีการศึกษา  โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษา 50,000  บาท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่า  3.00   หากต่ ากว่า  3.00  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน * 
        ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 
      ได้รับทุนการศึกษา  40,000  บาท / ปีการศึกษา  โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษา 20,000  บาท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่า  2.75   หากต่ ากว่า  2.75  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน ** 
 

      *   นักศึกษาทุนประเภทที่ 1  ที่ไม่มีสิทธ์ิรับทุน  อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจารณาจากคะแนน 
     เฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาต้นสังกัด 
     **  นักศึกษาทุนประเภทที่ 2  หากได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทท่ี 1   
        โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาต้นสังกัด 
   ทั้งนีผู้้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา 
 

เง่ือนไขในการรับทุน 
1.   ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอ่ืนในระหว่างที่รับทุนการศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร์  หากนักศึกษา 

ประสงค์จะรับทุนการศึกษาอ่ืน  ต้องสละสิทธ์ิในการขอรับทุนการศึกษาโครงการเพชรสนามจันทร์   เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจาก
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาต้นสังกัด 

2. นักศึกษาทุนโครงการเพชรสนามจันทร์  สามารถยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาได้ตามระเบียบคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาได้ตามระเบียบฯ  ก็จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการเพชรสนามจันทร์อีกต่อไป   

 
3.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ   
 

จ านวนรับ  - 10  สาขาวิชา  ดังนี ้
   คณิตศาสตร์      2   คน        

คณิตศาสตร์ประยุกต์    2   คน 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์    3   คน        

เทคโนโลยีสารสนเทศ    3   คน 
   สถิติ        2   คน        

ฟิสิกส์        1   คน 
   ชีววิทยา       1   คน        

จุลชีววิทยา       1   คน 
   เคมี        5   คน        

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   5   คน 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1. ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
        2. เป็นนักเรียนท่ีผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.  หรือ  โครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
      3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
        4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
จ านวน 5 วิชา คือ  29 ภาษาอังกฤษ   39 คณิตศาสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยา  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดย
ก าหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของคะแนน วิชาละ 20 %  
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
         ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าศึกษาในโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ  จะได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกพิจารณา  ดังนี้ 
 

        ทุนการศึกษาประเภทที่ 1      
      ได้รับทุนการศึกษา  100,000  บาท / ปีการศึกษา  โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษา 50,000  บาท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่า  3.00   หากต่ ากว่า  3.00  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน * 
 

        ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 
      ได้รับทุนการศึกษา  40,000  บาท / ปีการศึกษา  โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษา 20,000  บาท    (ไม่เกิน 4 ปี)    
ทั้งนีน้ักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา  เมื่อสิ้นปีท่ี 1  หรือปีที่ 2  หรือปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่า  2.75   หากต่ ากว่า  2.75  
จะไม่มีสิทธ์ิรับทุน ** 
 

      *   นักศึกษาทุนประเภทที่ 1  ที่ไม่มีสิทธ์ิรับทุน  อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทท่ี 2   โดยพิจารณาจากคะแนน 
     เฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาต้นสังกัด 
     **  นักศึกษาทุนประเภทที่ 2  หากได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่า 3.00 อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทท่ี 1   
        โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมและการตัดสินของภาควิชาต้นสังกัด 
   ทั้งนีผู้้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา 
 
เง่ือนไขในการรับทุน 

1.   ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอ่ืนในระหว่างที่รับทุนการศึกษาโครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
หากนักศึกษาประสงค์จะรับทุนการศึกษาอ่ืนนั้น ต้องสละสิทธ์ิในการขอรับทุนการศึกษาโครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาต้นสังกัด 

2.   นักศึกษาทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ  สามารถยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาได้ตามระเบียบของคณะ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาได้ตามระเบียบฯ ก็จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษอีกต่อไป   
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4.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู 5 ปี)  
   โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ        
   (โควตาโรงเรียน)  
 

จ านวนรับ   - 10   คน 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       1. ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
      2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
      3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
       4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
    คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการคัดเลือกวิธีพิเศษจากผู้ที่ก าลังศึกษา 
หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนศรัทธาสมุทร            2. โรงเรียนถาวรานุกูล 
3. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย            4. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
6. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
7. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์    8. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
9. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม         10. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
11. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม      12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี        14. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
15. โรงเรียนทวารวดี              16. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
17. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)          18. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) 
19. โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ            20. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
21. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา              22. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
23. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์           24. โรงเรียนวิสุทธรังษ ี
25. โรงเรียนสงวนหญิง             26. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
27. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ            28. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
29. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม            30. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
31. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน          32. โรงเรียนคงทองวิทยา 
33. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา         34. โรงเรียนหัวหิน 
35. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย         36. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

 
วิธีการคัดเลือก  

1. โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ที่ คณะวิทยา 
ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ก าหนด จ านวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน  ทั้งนี้ ให้น าหลักฐานการรับรองของโรงเรียน
มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 

2. คณะวิทยาศาตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมส าหรับความเป็นครู
ทางฟิสิกส์ และตัดสินในการรับเข้าศึกษา 

3. กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไม่มีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นทดแทนจ านวนที่สละสิทธิ์ 
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เกณฑ์การคัดเลือก  
1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. นักเรียนมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. นักเรียนต้องมีผลสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู และคะแนนวิชาสามัญ วิชา 49 ฟิสิกส์ ของสถาบัน

ทดสอบการศึกษา  (คะแนนยังไม่หมดอายุภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

 
 
5.     โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ  
     (โควตา  28 จังหวัด)    
 

จ านวนรับ - แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ)    รับจ านวน   220   คน  ใน  8 สาขาวิชา  คือ   คณิตศาสตร์   

คณิตศาสตร์ประยุกต์  เคมี  ชีววิทยา   จุลชีววิทยา   ฟิสิกส์   สถิติ   และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
กลุ่มที่ 2  (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)   รับจ านวน   70   คน   ใน  2  สาขาวิชา  คือ    

วิทยาการคอมพิวเตอร์   และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ดังน้ี   

กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ชุมพร  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  
ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ระนอง  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว  
สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  และอุทัยธานี 

2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
     ใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
จ านวน 5 วิชา คือ  29 ภาษาอังกฤษ   39 คณิตศาสตร์1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยา  (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดย
ก าหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ าหนักของคะแนน วิชาละ 20 %  

 


