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รอบที่ 2  โควตา (Quota)     (คณะวิทยาศาสตรรับ 3 โครงการ) 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด       จํานวนรับ        385  คน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  กลุมท่ี 1       จํานวน    265  คน 
(8 สาขาวิชา  คือ  คณิตศาสตร  คณิตศาสตรประยุกต  เคมี  จุลชีววิทยา  ชีววิทยา  ฟสิกส   วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม  สถิติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  กลุมท่ี 2       จํานวน    120  คน 
(3 สาขาวิชา  คือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร  วิทยาการขอมูล) 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
 เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปสุดทายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ 
ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใตตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด  ดังนี้  กาญจนบุรี  จันทบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ชุมพร  ตราด  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ  
ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ระนอง  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร  สระแกว  สระบุรี  สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  และอุทัยธานี 
    

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

  วิชาสามัญ 9 วิชา  ใชคะแนน 5 วิชา คาน้ําหนัก  100% 
   29  ภาษาอังกฤษ     คาน้ําหนัก  20% 
   39  คณิตศาสตร 1     คาน้ําหนัก  20% 
    49   ฟสิกส      คาน้ําหนัก  20% 
   59  เคมี       คาน้ําหนัก  20% 

69  ชีววิทยา      คาน้ําหนัก  20% 

2. สอบสมัภาษณ   คณะวิทยาศาสตรจะใหผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบแสดงความจํานงเลือก 

สาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ  โดยผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัคร  
และคณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชาและจะประกาศผลแยกตามสาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก   

 
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ  
พสวท.)            
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร  เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส)   จํานวนรับ   15   คน 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2562 

2. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน 

3. มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจท่ีจะทํางานวิจัย เปนนักวิทยาศาสตร ใชความรูทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 
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4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6เทอมตน)  รวมกันไมต่ํากวา 

3.00 

5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6เทอม

ตน)  รวมกันไมต่ํากวา 3.25 

6. ตองมีผลคะแนนการสอบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (Scientific and 

Mathematical Literacy)  ท่ีจัดสอบโดย สสวท.  ตั้งแต เปอรเซ็นไทล 85 ข้ึนไป  

7. สําหรับผูสมัครท่ีเปนนักเรียนทุน พสวท. ท่ีรับทุนตอเนื่องจากศูนยโรงเรียน พสวท. ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั)  ใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญารับทุน

ของ สสวท. 

 ท้ังนี้ ใหนําหลักฐานท่ีใชสมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ท้ังตนฉบับและสําเนาจํานวน 1 ชุด 
 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

  วิชาสามัญ 9 วิชา  ใชคะแนน 5 วิชา คาน้ําหนัก  100% 
   29  ภาษาอังกฤษ     คาน้ําหนัก  20% 
   39  คณิตศาสตร 1     คาน้ําหนัก  20% 
    49   ฟสิกส      คาน้ําหนัก  20% 

59  เคมี      คาน้ําหนัก  20% 

        69   ชีววิทยา      คาน้ําหนัก  20% 
2. สอบสมัภาษณ   คณะวิทยาศาสตรจะใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบแสดงความจํานงเลือก 

สาขาวิชาท่ีมีความประสงคจะเขาศึกษา ใน 4 สาขาวิชา คือ  คณิตศาสตร  เคมี  ชีววิทยา  และฟสิกส   
 

ทุนการศึกษาโครงการ พสวท. 
            ผูท่ีมีสิทธิ์รับทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี   จะไดรับทุนการศึกษา  ดังนี้ 
 คาใชจายสวนตัว        ปละ 87,600   บาท   
 คาหนังสืออานประกอบ     ปละ    5,000     บาท 
 คาใชจายสนับสนุนการทําโครงงาน/วิจัย  10,000    บาท 
    คาคอมพิวเตอร                 25,000   บาท 
 คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมในการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีจายจริง 
 นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังเขารวมอบรม สัมมนา เสนอผลงานใน
ประเทศและตางประเทศ ภายใตเง่ือนไขของโครงการฯ 
 

เง่ือนไขและขอผูกพันสําหรับผูรับทุนโครงการ พสวท. 
1. ตองไมสมัครสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใด ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยไมได 

รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโน 
โลยีระดับอุดมศึกษา  มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์จากการรับเขาโครงการ พสวท.  เวนแตจะไดขอลาออกจาก
โครงการ พสวท. เปนลายลักษณอักษรกอน  
 2.  มีคุณสมบัติตามท่ีประกาศไวและตองเรียนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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 3.  ตองเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ท่ีคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. อยางสมํ่าเสมอ 

 4.  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข และขอผูกพันท่ีโครงการ พสวท. กําหนดดังนี้ 
  4.1 นักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี  ตองมีผลการเรียนดี  โดยตองไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละชั้นป  และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบการศึกษาในชั้นปท่ี 4 
ไมต่ํากวา 3.00 (ดูรายละเอียดในสัญญารับทุน)  และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว จะไดรับทุน
สนับสนุนใหศึกษาตอระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก  และจะมีทุนสําหรับผูมีความรู
ความสามารถสูงไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในตางประเทศ 

  4.2 นักศึกษาโครงการ พสวท. เม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  จะตอง
ปฏิบัติงานตอบแทนทุน   โดยใหปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในหนวยงานของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือปฏิบัต ิงานในตําแหนงอาจารยและ
นักวิจัย  ระยะเวลาของการตอบแทนทุนเปน 1 เทาของระยะเวลาท่ีไดรับทุนสําหรับ
ทุนการศึกษาในประเทศ  และเปน 2 เทาของระยะเวลาท่ีไดรับทุนสําหรับทุนการศึกษา
ตางประเทศ  ท้ังนี้ นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั้งแตการเรียนระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
และหากตองปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกวา 10 ป  กําหนดใหปฏิบัติงานตอบแทนทุน
เพียง 10 ป หากผิดสัญญาจะตองจายคืนเงินทุนการศึกษาเปนจํานวน 2 เทาของท่ีไดรับไป 

 

 
โครงการความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  (โควตาโรงเรียน)  
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (ครู)   จํานวนรับ     10   คน 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ในโรงเรียนท่ีอยูในความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและคณะ 

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร  (ดูรายชื่อโรงเรียนตามขอมูลในประกาศ) 

 2.  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพท่ีเปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
 3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.75  ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  (ม.4 – 

ม.6 เทอมตน)   
 4.  มีผลการเรียนวิชาฟสิกสเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5  ภาคการศึกษา 

(ม.4 – ม.6 เทอมตน)   
 5.  ตองมีคะแนนวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  
   6.   ตองมีคะแนนวิชาสามัญ วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑข้ันต่ํา 20%  
 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

         วิชาสามัญ 9 วิชา 
         49  ฟสิกส  (เกณฑข้ันต่ํา 20%) 
          ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   
     75  PAT 5  วิชาความถนัดทางวิชาชีพคร ู   
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2. สอบสมัภาษณ   คณะวิทยาศาสตร รวมมือกับ คณะศึกษาศาสตร ในการสอบสัมภาษณและ  

Portfolio เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสําหรับความเปนครูทางฟสิกส และตัดสินในการรับเขาศึกษา 

 
รายช่ือโรงเรียนท่ีอยูในความรวมมือและมีสิทธิ์สมัคร   จาํนวน  45  โรงเรียน 

1. โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 2.  โรงเรียนถาวรานุกูล 
 3.  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย    
 4.  โรงเรียนราชินีบูรณะ 
 5.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
 6.  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา 
    การศึกษา 
 7.  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 8.  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมภ 
 9.  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม   
 10.  โรงเรียนพรหมานุสรณ 
 11.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
 12.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี  
 13.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี     
 14.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
 15.  โรงเรียนทวารวดี     
 16.  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
 17.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ (ชาย)    
 18.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ (หญิง) 
 19.  โรงเรียนนาคประสิทธิ์    
 20.  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 21.  โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา      
 22.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 23.  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห     
 24.  โรงเรียนวิสุทธรังษี 
 25.  โรงเรียนสงวนหญิง     
 26.  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
 27.  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี    
 28.  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
 29.  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม     
 30.  โรงเรียนสามพรานวิทยา 
 31.  โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน    
 32.  โรงเรียนคงทองวิทยา 
 33.  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  
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 34.  โรงเรียนหัวหิน 
 35.  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั   
 36.  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
 37.  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ นครปฐม 
 38.  โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม     
 39.  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
 40.  โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม    
 41.  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 
 42.  โรงเรียนหัวหนิวิทยาลยั ประจวบคีรีขันธ  
 43.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 44.  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
 45.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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