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รอบ 2 โควตา (Quota)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการโควตา 28 จังหวัด
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ 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
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์
(4) วิ ช าความรู้ ทั่ ว ไปทางศิ ล ปะ โดยวิ ช าวาดเส้ น วิ ช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ และวิ ช าสร้ า งสรรค์ ต้ อ งมี ค ะแนน
ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 5 ภาคการศึกษา ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
(1) วิชา 0100 วาดเส้น
ค่าน้าหนัก 25%
เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(2) วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์
ค่าน้าหนัก 25%
เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(3) วิชา 0102 สร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก 25%
เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(4) วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
ค่าน้าหนัก 15%
2. สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
รายงานตัววันเวลา 08.30 น. สัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
จานวนรับ 2 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
มีผ ลคะแนนสอบวิช าเฉพาะ 4 วิช า คือ (1) วิช าวาดเส้ น (2) วิช าองค์ประกอบศิล ป์ (3) วิช าสร้างสรรค์
(4) วิ ช าความรู้ ทั่ ว ไปทางศิ ล ปะ โดยวิ ช าวาดเส้ น วิ ช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ และวิ ช าสร้ า งสรรค์ ต้ อ งมี ค ะแนน
ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 5 ภาคการศึกษา ค่าน้าหนัก 15%
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
(1) วิชา 0100 วาดเส้น
ค่าน้าหนัก 20%

เกณฑ์ขั้นต่า 40%
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(2) วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(3) วิชา 0102 สร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(4) วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
รายงานตัววันเวลา 08.30 น. สัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
********************
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการโควตา 28 จังหวัด
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้
ตอนบนของประเทศ 28 จั งหวัด ดังนี้ 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
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 35%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ค่าน้าหนัก 25%
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาเป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์

โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
2. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ
3. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็น
เวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนาเอกสารแสดงผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต่ากว่า 2.75 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสื อ
รับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย
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วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
2. สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
(1) ทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย
(2) สัมภาษณ์
*********************

ค่าน้าหนัก 50%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 50%
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คณะโบราณคดี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่กาเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism)
กลุ่ มที่มีเซลล์ รู ปกรวย 2 ชนิ ด (Dichromatism) กลุ่ มที่มีเซลล์ รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และ
ตาบอดสีชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ – วัฒนธรรมท้องถิ่น)
ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/
หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อ
ใดข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1) กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.80
1.2) กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึ ก ษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และมี ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.80
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ด้านประวัติศาสตร์ – วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio จานวน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก เนื้อหาประวัติส่วนตัวและผลการศึกษา ขนาด
A4 ตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด
ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น ให้ส่งสาเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน
2.2) เป็ นผู้ ที่ ได้ รั บการส่ งเสริ ม คั ดเลื อก และรั บรองให้ ปฏิ บั ติ งานมั คคุ เทศก์ ขณะศึ กษาอยู่ ในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารยอมรั บ จากสาธารณชน เช่ น การปฏิ บั ติ ง านใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 400
ชั่ วโมง โดยมี หลั กฐานใบรั บรองจากผู้ บั งคั บบัญชาสู งสุ ดของพิ พิ ธภั ณฑ์ และบั นทึ กการลงเวลา
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ ส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 400 ชั่ ว โมง จาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ และสาเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหลักฐานอื่น ๆ เพื่อ
ยืนยันการปฏิบัติงาน
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2.3) ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน
3. สัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admissiom.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน จานวน 5 ภาคการศึกษา
หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ขนาด A4 จานวน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก เนื้อหาประวัติส่วนตัวและ
ผลการศึกษา ข้อมูลผู้สมัคร และใบรับรองความสามารถพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในแฟ้มสะสม
งานประกอบไปด้วย
3.1) ข้อมูลผู้สมัคร
3.2) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3) สาเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4) สาเนาเอกสารแสดงความสามารถที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 10 หน้า
หมายเหตุ : เอกสารข้อ 3.1) และ 3.2) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.archae.su.ac.th หรือ
www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักงานคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ งานรับนักศึกษา 08 – 0891 – 9240 (ในวันและเวลาราชการ)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือขนส่งเอกชน
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็ น นั กศึกษา หากพบในภายหลั งว่าขาดคุณสมบัติทั่ว ไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้ อ ใด
ข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1) กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อ เที ย บเท่ า ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และมี ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.75
1.2) กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึ ก ษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และมี ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.75
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio จานวน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ประวัติ และผลการศึกษา
ขนาด A4 ตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับการ
รับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน
3. การสัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 จานวน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก เนื้อหาประวัติส่วนตัวและ
ผลการศึกษา ข้อมูลผู้สมัคร และใบรับรองความสามารถพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในแฟ้มสะสม
งานประกอบไปด้วย
3.1) ข้อมูลผู้สมัคร
3.2) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3) สาเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4) สาเนาเอกสารแสดงความสามารถที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 10 หน้า
หมายเหตุ : เอกสารข้อ 3.1) และ 3.2) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.archae.su.ac.th หรือ
www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักงานคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ งานรับนักศึกษา 08 – 0891 – 9240 (ในวันและเวลาราชการ)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียน หรือขนส่งเอกชน
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
**********************
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คณะมัณฑนศิลป์
โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในสถาบันอาชีวศึ กษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ และกาลัง
ศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2564
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านศิลปะและการออกแบบ และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการ
สมัครดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th โครงการประเภทโควตา
นักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตาม
โปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขัน้ ตอนที่ 2
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ค รผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.admission.su.ac.th สมั ค รสอบวิช าเฉพาะ
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จานวน 2 วิชา ประกอบด้วย
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์
2.2) ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
ขั้นตอนที่ 3
ผู้ ส มัครต้องส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้ว ยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึ ง ความสามารถด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอี ย ดในแฟ้ ม ผลงาน
เรียงตามลาดับดังนี้ ประกอบด้วย
3.1) ใบสมัครโครงการประเภทโควตานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะสายอาชีวศึกษา ที่สั่งพิมพ์
จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
3.2) แบบประวัติผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4)
3.3) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.5) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
3.6) ผลงานการออกแบบ ที่จัดทาด้วยตนเองที่แสดงถึงการออกแบบความสามารถด้านศิลปะและการ
ออกแบบขนาดเอกสาร A3 ประกอบด้วย
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- ผลงานวาดเส้น (Drawing) ไม่ต่ากว่า 10 ชิ้น
- ผลงานออกแบบ ไม่ต่ากว่า 10 ชิ้น
- ประกาศนียบัตร หรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

3.7) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2563 สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
3.8) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของ
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร กาหนดค่าน้าหนักของแต่ละวิชา
ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
สาขาวิชา
ที่สมัครคัดเลือก

เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ

วิชาเฉพาะ 2 วิชา
ค่าน้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50
คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50

วาดเส้นมัณฑนศิลป์
วาดเส้นมัณฑนศิลป์

เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ

2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
3. สอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาผลงานจริง มานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณา
เป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
การส่งเอกสาร
1. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
2. ส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็ บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์
แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น)
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

กรุณาส่ง
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ ปีการศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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เอกสารหมายเลข 4
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 2
โครงการที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร __________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ __________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. _________________
คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา ____________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร__________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน __________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต ____________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์_______________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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โครงการโควตา 28 จังหวัด
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
จานวนรับ 7 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ยตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
ของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม
นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปราจี น บุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพชรบุ รี ระนอง ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2564
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมัคร
สอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th โครงการประเภท
โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์
ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จานวน 2 วิชา ประกอบด้วย
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์
2. ให้ ผู้ ส มัคร เลื อ กสมั ค ร สอบวิช าเฉพาะออกแบบของสาขาวิช าที่ ประสงค์จ ะสอบคัดเลื อ กฯ
เข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
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หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชา
ที่เลือกสมัคร กาหนดค่าน้าหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ตารางสรุปหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
สาขาวิชา
ที่สมัครคัดเลือก
ประยุกตศิลปศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

วิชาเฉพาะ 2 วิชา
ค่าน้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50
คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ประยุกตศิลปศึกษา
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
เครื่องเคลือบดินเผา
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ออกแบบเครื่องประดับ
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
จานวนรับ 7 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2564
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่ว
ไทย และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th โครงการประเภท
โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับ
สมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จานวน 2 วิชา ประกอบด้วย
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์
2. ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษา
ในสาขาวิชานั้นๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
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- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
ขั้นตอนที่ 3

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี ขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน
เรียงตามลาดับดังนี้ ประกอบด้วย
3.1) ใบสมัครโครงการประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย ที่สั่งพิมพ์จาก
โปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ www.adnmission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
3.2) แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 5)
3.3) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
3.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.5) ผลงานการออกแบบที่ทาด้วยตนเองที่สะท้อนด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ขนาดเอกสาร A3
ไม่ต่ากว่า 10 ชิ้น
3.6) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2563 สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
3.7) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของ
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร กาหนดค่าน้าหนักของแต่ละวิชา
ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
สาขาวิชา
ที่สมัครคัดเลือก
ประยุกตศิลปศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ

วิชาเฉพาะ 2 วิชา
ค่าน้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50
คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ประยุกตศิลปศึกษา
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
เครื่องเคลือบดินเผา
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ออกแบบเครื่องประดับ

2. ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง เอกสารหลั ก ฐานประกอบการสมั ค ร แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) จั ด ท าด้ ว ยตนเอง
ที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3. สอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาผลงานจริง มานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
พิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
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การส่งเอกสาร
1. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
2. วิธีการจัดส่ง ให้จัดส่ง ทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซอง
เอกสารดังรายละเอียดด้านล่างนี้
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น)

( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

กรุณาส่ง
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 3 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย ปีการศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
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เอกสารหมายเลข 5
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 2
โครงการที่ 3 โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร __________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ __________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________
คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา ______________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร__________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน __________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต ____________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์_______________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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โครงการโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
จานวนรับ 2 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะไทยโบราณ
2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2564
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ และ
สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th โครงการประเภทโควตา
ผู้ มี ค วามสามารถทางด้ า นศิ ล ปะไทยโบราณ พิ ม พ์ ข้ อ มู ล ลงในแบบฟอร์ ม ใบสมั ค รตามโปรแกรมการรับ สมัครฯ
ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จานวน 2 วิชา ประกอบด้วย
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์
2.2) ให้ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ขั้นตอนที่ 3
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึ ง ความสามารถทางด้ า นศิ ล ปะไทยโบราณ ขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอี ย ดในแฟ้ ม ผลงาน
เรียงตามลาดับดังนี้ ประกอบด้วย
3.1) ใบสมั ค รโครงการประเภทโควตาผู้ มี ค วามสามารถทางด้ า นศิ ล ปะไทยโบราณ ที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ า ก
โปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
3.2) แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 6)
3.3) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
3.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.5) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะไทยโบราณ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3.6) ผลงานการออกแบบที่ ท าด้ ว ยตนเองที่ ส ะท้ อ นทางด้ า นศิ ล ปะไทยโบราณ ขนาดเอกสาร A3
ไม่ต่ากว่า 10 ชิ้น
3.7) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2563 สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
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3.8) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของ
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร กาหนดค่าน้าหนักของแต่ละวิชา
ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
สาขาวิชา
ที่สมัครคัดเลือก
ประยุกตศิลปศึกษา

วิชาเฉพาะ 2 วิชา
ค่าน้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50
คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ประยุกตศิลปศึกษา

2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3. สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตรตัวจริง และภาพถ่ายผลงานหรือผลงานจริง
มานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
การส่งเอกสาร
1. กาหนดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
2. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียด
ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น)

( ) ประยุกตศิลปศึกษา

กรุณาส่ง
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 4 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ
ไทยโบราณ ปีการศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
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เอกสารหมายเลข 6
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 2
โครงการที่ 4 โควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
( ) ประยุกตศิลปศึกษา

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_______________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ___________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ ___________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________
คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา ______________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต _____________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์________________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร หรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับนั้นต้องเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนการค้า มีเลข
ทะเบียนพาณิชย์ของกิจการ (บริษัท/ห้างหุ้น ส่วนสามัญ) หรือเป็นผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง /ขนาดย่อม
(SMEs) หรือมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
3. ผู้สมัครจะต้องกาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียน
และวิทยาลัยต่างๆ เคยเรียนวิชาศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนในวิชาศิลปะดี
4. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2564
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการสมัครดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th ประเภทโควตาบุตรของ
ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
ตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จานวน 2 วิชา ประกอบด้วย
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์
2.2) ให้ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
ขั้นตอนที่ 3
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขนาดเอกสาร A4 เรียงตามลาดับดังนี้ ประกอบด้วย
3.1) ใบสมั ค รโครงการประเภทโควตาบุ ต รของผู้ ป กครองที่ เ ป็ น เจ้ า ของสถานประกอบการ
อุ ต สาหกรรม หรื อ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ ที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทางเว็ บไซต์
www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
3.2) แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 7)
3.3) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
3.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.5) หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็น ทายาท หรือบุตรของผู้ปกครองที่เ ป็น
เจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
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3.6) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2563 สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
3.7) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของ
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร กาหนดค่าน้าหนักของแต่ละวิชา
ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
สาขาวิชา
ที่สมัครคัดเลือก
การออกแบบเครื่องประดับ

วิชาเฉพาะ 2 วิชา
ค่าน้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50
คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ออกแบบเครื่องประดับ

2. สอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
การส่งเอกสาร
1. กาหนดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
2. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียด
ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น)

( ) ออกแบบ
เครื่องประดับ

กรุณาส่ง
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 5 ประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ ปี
การศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
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เอกสารหมายเลข 7
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 2
โครงการที่ 5 โควตาบุตรของผูป้ กครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ___________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ ___________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________
คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา ______________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต _____________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์________________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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คณะอักษรศาสตร์

โครงการโควตา 28 จังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตภูมิภ าคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี
ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ชั ย นาท ชุ ม พร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 110 คน
ค่าน้าหนัก 100%

จานวนรับ 15 คน

ค่าน้าหนัก 40%
ค่าน้าหนัก 60% เกณฑ์ขั้นต่า 60%

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 20 คน
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ทีจ่ ัดสอบโดย
คณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 6 เมษายน 2564
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ
(1) วิชา 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 60%

ค่าน้าหนัก 40%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
จานวนรับ 5 คน

ค่าน้าหนัก 70% เกณฑ์ขั้นต่า 70%
ค่าน้าหนัก 30%

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวน 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 6 เมษายน 2564
ผู้สมัคร ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 60%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ
ค่าน้าหนัก 40%
(1) วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
**********************

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

คณะศึกษาศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัด
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและ
วิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในเขตภู มิ ภ าคตะวั น ตก ภาคกลางและภาคใต้ ต อนบนของประเทศ 28 จั ง หวั ด ดั ง นี้
กาญจนบุ รี จั น ทบุ รี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุ มธานี
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จานวนรับ 15 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%

จานวนรับ 10 คน

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

2. สอบสัมภาษณ์
ค่าน้าหนัก 20%
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ ยวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 70%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 40%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 10%
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10%

เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%

รอบ 2 โควตา (Quota)
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2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 - 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รั บ ผู้ ส มั ค รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นหลั ก สู ตรแกนกลาง และ หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ส ามารถใช้
ภาษาไทยได้ในระดับดี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 70%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10%

จานวนรับ 25 คน
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2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 60%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ค่าน้าหนัก 20%
** เงื่อนไขพิเศษ เปิดรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสายวิชาชีพ : อาชีวะ วิจิตรศิลป์ ทีศ่ ึกษาอยู่ภายในหรือ
ภายนอกจังหวัดที่สังกัดโครงการโควตา 28 จังหวัด
1.1) ใช้คะแนน V-NET
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 512 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(2) วิชา 513 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(3) วิชา 514 ทักษะการจัดการงานอาชีพ
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1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และ พร้อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน

วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 25 โรงเรียน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
1. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่อไปนี้

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 5 คน

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
- โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
- โรงเรียนเจี้ยนหัว
- โรงเรียนราชินีบูรณะ
- โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
- โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์
- โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
- โรงเรียนดรุณาราชบุรี
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
- โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
- โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
- โรงเรียนนาคประสิทธิ์
- โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
- โรงเรียนสามพรานวิทยา
- โรงเรียนคงทองวิทยา
- โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
- โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
- โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- โรงเรียนนารีวุฒิ
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
- โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 30%
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

โครงการสืบสานภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 16 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ น นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นโรงเรี ย นในพื้ น ที่ 8 จั ง หวั ด ในเขตภู มิ ภ าคตะวั น ตก คื อ กาญจนบุ รี นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี โดยรวมจังหวัดใกล้เคียงกัน
กาหนดเป็นเขตเดียวกัน มีทั้งหมด 4 เขต
เขตที่ 1 กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี
จานวนรับ 4 คน
เขตที่ 2 ราชบุรี - สมุทรสงคราม
จานวนรับ 4 คน
เขตที่ 3 นครปฐม - สมุทรสาคร
จานวนรับ 4 คน
เขตที่ 4 ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี
จานวนรับ 4 คน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน (ท๓๑๑๐๑ ท๓๑๑๐๒ ท๓๒๑๐๑ ท๓๒๑๐๒ และ ท๓๓๑๐๑)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 โดยให้แนบใบรับรองผลการเรียนมาด้วย
3. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.75 อาจสมัคร
ได้หากมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
3.1) มีผลงานเขียนซึ่งได้รับรางวัลการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัด
ขึ้น เช่น การเขียนเรียงความ การแต่งคาขวัญ การแต่งคาประพันธ์ ฯลฯ โดยมีสาเนาผลงานแสดง
และมีหนังสือรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา หรือ
3.2) มีผลงานการพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์
การพูดในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา หรือ
3.3) มีผลงานการประกวดอ่านทานองเสนาะ คาประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สวดสรภัญญะ
ขับ ร้ องเพลงพื้น เมือง ฯลฯ หรือได้รับเลื อกเป็นตัว แทนของโรงเรียน โดยมีห นังสื อรับรองจาก
ผู้อานวยการสถานศึกษา
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้ ม สะสมผลงาน โดยให้ ผู้ ส มั ค รส่ ง แฟ้ ม สะสมผลงาน (E-Portfolio) ในรู ป แบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์
(ไม่จากัดหน้า) นาเสนอประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมไทย มายังคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ทาง Google From https://forms.gle/1EHYkzjH3C7RqMBK8 ภายในวันพุธ
ที่ 31 มีนาคม 2564
2. ใช้คะแนน
2.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 20%
3. สอบสัมภาษณ์
ค่าน้าหนัก 80%
โดยการสัมภาษณ์นี้คะแนนเต็ม 80 คะแนน แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ
1) ด้านความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม การใช้ภาษา การแต่งคาประพันธ์
2) การสัมภาษณ์ความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
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วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
เข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาสาหรับผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการมี ดังนี้
1. ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนถึงเกณฑ์
ที่กาหนดคือได้เกรดเฉลี่ยประจาภาคไม่ต่ากว่า 3.00 ภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะถูกงดทุน
ในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป และหากมี ผ ลการเรี ยนในภาคการศึ ก ษาใดถึ ง เกณฑ์ ที่ ก าหนดจะให้ รับทุนอีก
ในภาคการศึกษาถัดไป
2. ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องทาสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ออกกลางคัน (ยกเว้นถึงแก่กรรม)
ต้ อ งชดใช้ มู ล ค่ า ทุ น พร้ อ มดอกเบี้ ย ตามจ านวนต้ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น มาแล้ ว ทั้ ง หมดคื น แก่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ในกรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
ที่คณะศึกษาศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรให้เพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะอีกต่างหากก็ได้
4. ในแต่ล ะภาคการศึกษาต้องมีผ ลงานด้ านการสื บสานภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน
***********************
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คณะวิทยาศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวนรับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี ชัย นาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรี อยุธ ยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
(4) วิชา 59 เคมี
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครโดย เรียงลาดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัพโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย
*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารในทุกกรณี ***
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การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทร 0-3414-7003
วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์)
2. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นสาคัญ
3. วิธีการจัดส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยด่วนที่สุด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563
2. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
3. มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจที่จะทางานวิจัย เป็นนักวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาต้น) รวมกันไม่ต่ากว่า 3.00
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาต้น)
รวมกันไม่ต่ากว่า 3.25
6. ต้ อ งมี ผ ลคะแนนการสอบวั ด ความฉลาดรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ (Scientific and
Mathematical Literacy) (SML) ที่จัดสอบโดย สสวท. ตั้งแต่ เปอร์เซ็นไทล์ 85 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
(4) วิชา 59 เคมี
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
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เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครโดย เรียงลาดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บสมั ค รทางเว็บ ไซต์ สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นขนาด A4 ติ ด รู ป ถ่ า ยให้
เรียบร้อย
2. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ส าเนาเอกสารผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิ ทยาศาสตร์ และคณิต ศาสตร์ (Scientific and
Mathematical Literacy) (SML) ที่จัดสอบโดย สสวท. ตั้งแต่ เปอร์เซ็นไทล์ 85 ขึ้นไป พร้อมเซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4. แบบแจ้งความจานงเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในโครงการ พสวท. ใน 4 สาขาวิชา คือ
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยให้ผู้สมัคร ดาเนินการกรอกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1
สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ ส ามารถดาวน์ โ หลดและสั่ ง พิ ม พ์ แ บบแจ้ ง ความจ านงเลื อ กสาขาวิ ช า ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.sc.su.ac.th
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัพโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย
*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารในทุกกรณี ***
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทร 0-3414-7003
วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์)
2. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
3. วิธีการจัดส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยด่วนที่สุด
ทุนการศึกษาโครงการ พสวท.
ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ปีละ 87,600 บาท
- ค่าหนังสืออ่านประกอบ
ปีละ
5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทาโครงงาน/วิจัย
10,000 บาท
- ค่าคอมพิวเตอร์
25,000 บาท
- ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษาอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเข้าร่วมอบรม สัมมนา เสนอผลงานในประเทศ
และต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของโครงการฯ
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เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท.
1. ต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับอุดมศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์จากการรับเข้าโครงการ พสวท. และจะถูกแจ้งชื่อเพื่อไม่ให้ได้รับ
การพิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เว้นแต่จะได้ขอลาออกจากโครงการ พสวท. เป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อน
2. มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้และต้องเรียนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดขึ้นสาหรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. อย่างสม่าเสมอ
4. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันที่โครงการ พสวท. กาหนดดังนี้
4.1) นักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนดี โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในแต่ล ะชั้น ปี และคะแนนเฉลี่ ยสะสมรวมจนจบการศึ ก ษาในชั้ นปี ที่ 4 ไม่ต่ากว่า 3.00
(ดูรายละเอียดในสัญญารับทุน) และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และจะมีทุนสาหรับผู้มีความรู้ความสามารถสูงไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ
4.2) นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติงาน
ตอบแทนทุน โดยให้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงาน
ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือปฏิบัติ งานในตาแหน่งอาจารย์และนักวิจัย ระยะเวลาของการตอบ
แทนทุนเป็น 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนสาหรับทุนการศึกษาในประเทศ และเป็น 2 เท่าของ
ระยะเวลาที่ได้รับทุนสาหรับทุนการศึก ษาต่างประเทศ ทั้งนี้ นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั้งแต่
การเรี ย นระดับ ปริ ญญาตรี ขึ้นไป และหากต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี กาหนด
ให้ ป ฏิ บั ติ ง านตอบแทนทุ น เพี ย ง 10 ปี หากผิ ด สั ญ ญาจะต้ อ งจ่ า ยคื น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาเป็ น
จานวน 2 เท่าของที่ได้รับไป
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (โควตาโรงเรียน)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู
3. มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม ไม่ ต่ ากว่ า 2.75 ใช้ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 5 ภาคการศึ ก ษา (ม.4 – ม.6
ภาคการศึกษาต้น)
4. มี ผ ลการเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ ฉลี่ ย สะสม ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 ใช้ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 5 ภาคการศึ ก ษา
(ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาต้น)
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วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 49 ฟิสิกส์
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือ จานวน 45 โรงเรียน
1. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
2. โรงเรียนถาวรานุกูล
3. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
4. โรงเรียนราชินีบูรณะ
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
6. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
7. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมภ์
9. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
10. โรงเรียนพรหมานุสรณ์
11. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
14. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
15. โรงเรียนทวารวดี
16. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
17. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)
18. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
19. โรงเรียนนาคประสิทธิ์
20. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
21. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
22. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
23. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
24. โรงเรียนวิสุทธรังษี
25. โรงเรียนสงวนหญิง
26. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
27. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
28. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
29. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
30. โรงเรียนสามพรานวิทยา

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม
โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครโดย เรียงลาดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมั ครที่ สั่ งพิ มพ์ จ ากโปรแกรมการรั บสมั ครทางเว็ บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบู รณ์ ครบถ้ ว น
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัพโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย
*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารในทุกกรณี ***
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทร 0-3414-7003
วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์)
2. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
3. วิธีการจัดส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยด่วนที่สุด
********************
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คณะเภสัชศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัด
1. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ยตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ชั ย นาท ชุ ม พร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปราจี น บุ รี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
2. เป็นผู้ไม่มีโรคหรืออาการของโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติทางจิต ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 31 คน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 18.75%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 18.75%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 18.75%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 18.75%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ชั้น 2 ห้องประโชติ 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
*********************
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โควตาพิเศษ 28 จังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท
ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคี รีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ
อุทัยธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการ
ตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (สาหรับผู้สมัครใน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาปิโตร
เคมี แ ละวั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ สาขาวิ ช าวิศ วกรรมการจั ด การ และโลจิ
สติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และ
สาขาวิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
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2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดั งนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ชั้น ม.4 - 6
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ธุรกิจวิศวกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมเคมี

เกณฑ์การคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1.1 ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
(3) วิชา 69 ชีววิทยา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 แล้ว)

ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.90 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 แล้ว)

ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 40%
ค่าน้าหนัก 30%

รอบ 2 โควตา (Quota)
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2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 20%
3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
(4) วิชา 59 เคมี
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 25%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 25%
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%

รอบ 2 โควตา (Quota)
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(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
9. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 15%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 15%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 10%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT)
ค่าน้าหนัก 20%

รอบ 2 โควตา (Quota)
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11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1

ค่าน้าหนัก 50%
ค่าน้าหนัก 50%

เอกสารประกอบการสมัคร
2. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6
ตามที่สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ที่ สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(โควตาพิเศษ 28 จังหวัด (โครงการปกติ) สาขาวิชา..........................................)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่งเอกสาร
3.1 ทางไปรษณีย์ EMS และ
3.2 อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 20 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 25 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติสก์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน

รอบ 2 โควตา (Quota)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการ
ตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและก าร
ปฏิบัติงาน พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จั ด การและโลจิ ส ติ ก ส์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
กระบวนการชีวภาพ)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรี ยนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ชั้น ม.4 - 6
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 แล้ว)

รอบ 2 โควตา (Quota)

สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

เกณฑ์การคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
(3) วิชา 69 ชีววิทยา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
(4) วิชา 59 เคมี
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.75 ของชั้ น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
3.00 ของชั้ น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 แล้ว)

ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 40%
ค่าน้าหนัก 30%

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

ค่าน้าหนัก 100%

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

5.

6.

7.

8.

ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 40%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 40%
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%

รอบ 2 โควตา (Quota)
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9. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 15%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 15%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 10%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT)
ค่าน้าหนัก 20%
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 50%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 50%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6
ตามที่สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ที่ สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(โควตาพิเศษ 28 จังหวัด (โครงการพิเศษ) สาขาวิชา..........................................)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่งเอกสาร
3.1) ทางไปรษณีย์ EMS และ
3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี ห รื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการ
ตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทาง
การตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิช าเทคโนโลยีชีว ภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัส ดุ พ อลิ
เมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระก าร
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 - 6
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วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
ธุรกิจวิศวกรรม

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อย
กว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อย
กว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แล้ว)

เกณฑ์การสอบคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิล ปากร ของสาขาวิช าปิโ ตรเคมีและวัส ดุพอลิ เมอร์
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
5. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
6. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
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7. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1
ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. สาเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ที่ สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) สาขาวิชา.........................................)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่งเอกสาร
3.1) ทางไปรษณีย์ EMS และ
3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี ห รื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการ
ตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทาง
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การตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การปฏิ บั ติ ง าน (ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สาขาวิ ช าปิ โ ตรเคมี แ ละวั ส ดุ
พอลิ เ มอร์ สาขาวิ ช าวิศ วกรรมวัส ดุ แ ละนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 - 6
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
ธุรกิจวิศวกรรม

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่ า งประเทศ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 ของชั้ น ม.4 - ม.6
(5 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 แล้ว)

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เกณฑ์การสอบคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
5. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
6. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
7. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิ ช าก าหนด ฉบั บ ที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค ร ที่ มี ก ารรั บ รองจากผู้ อ านวยการโรงเรี ย นหรื อ นายทะเบี ย น
จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. สาเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป (ต้องลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร
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การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) สาขาวิชา.........................................)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่งเอกสาร
3.1) ทางไปรษณีย์ EMS และ
3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
************************
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คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา หรือ
3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียน
ภายใต้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี” หรือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดุริยศิลปินศิลปากร หรือโครงการเรียน
ดนตรีวิธีศิลปากร หรือโครงการ Silpakorn Music Admissions & Recruitment Project
4. สาขาวิชาการแสดงดนตรี มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิกได้ดี
5. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องได้ดี
6. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้อง
คลาสสิก แจ๊ส หรือ บทเพลงสมัยนิ ยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบ
ความสามารถทางด้านดนตรีของสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ได้ดี
7. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. ประกาศนี ยบั ต รการสอบวั ด ระดั บมาตรฐานทางดนตรี วิ ชาทฤษฎี ดนตรี สากล และวิ ชาโสตทั ก ษะ
จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดยใบประกาศนียบัตร
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่
3.1) ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี วิ ธี ศิ ล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ
3.2) ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ
3.3) ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5
4. ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)
5. ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือ
สื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซด์กาหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา
และความส าเร็ จ ของผลงาน จากนั้ น น า Link มากรอกในระบบ SU - TCAS หน้ า ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว
(เฉพาะสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์)

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

วิธีการคัดเลือก
- สาขาวิชาการแสดงดนตรี
1. ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี สัดส่วนคะแนน 40%
1.1) วิชาทฤษฎีดนตรีสากล
สัดส่วนคะแนน 20%
1.2) วิชาโสตทักษะ
สัดส่วนคะแนน 20%
2. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิกตามที่กาหนด โดยให้นา
เครื่องดนตรีมาด้วย
สัดส่วนคะแนน 40%
2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

3. สอบสัมภาษณ์
สัดส่วนคะแนน 20%
3.1) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
(1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
(2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 หรือ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสัมภาษณ์กาหนดภายหลัง
การส่งเอกสาร (ถ้ามี)
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
- สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

1. ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี สัดส่วนคะแนน 40%
1.1) วิชาทฤษฎีดนตรีสากล
สัดส่วนคะแนน 20%
1.2) วิชาโสตทักษะ
สัดส่วนคะแนน 20%
2. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊สตามที่กาหนด โดยให้นาเครื่อง
ดนตรีมาด้วย
สัดส่วนคะแนน 40%
2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
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3. สอบสัมภาษณ์
สัดส่วนคะแนน 20%
3.1) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
(1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
(2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 หรือ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสัมภาษณ์กาหนดภายหลัง
การส่งเอกสาร (ถ้ามี)
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
- สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

1. ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี
สัดส่วนคะแนน 50%
1.1) วิชาทฤษฎีดนตรีสากล
สัดส่วนคะแนน 30%
1.2) วิชาโสตทักษะ
สัดส่วนคะแนน 20%
2. ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี บรรเลง 1 บทเพลง – ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลง
สมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบรรเลงบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กาหนด โดย
ให้นาเครื่องดนตรีมาด้วย
สัดส่วนคะแนน 20%
2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

3. สอบสัมภาษณ์
สัดส่วนคะแนน 30%
3.1) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
(1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
(2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 หรือ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสัมภาษณ์กาหนดภายหลัง
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การส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียน
ภายใต้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี” หรือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดุริยศิลปินศิลปากร หรือโครงการเรียน
ดนตรีวิธีศิลปากร หรือโครงการ Silpakorn Music Admissions & Recruitment Project
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 20%
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2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง
สัดส่วนคะแนน 20%
2.1 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
(1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
(2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 หรือ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดการสัมภาษณ์กาหนดภายหลัง
การส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
********************
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการโควตา 28 จังหวัด
เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่างๆ ในเขตภูมิภ าคตะวัน ตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี
ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ชั ย นาท ชุ ม พร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
(1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(2) คะแนนผลสอบ O-NET
ค่าน้าหนัก 80%
หรือ
สาหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรกรรม, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, และพาณิชยการ)
(1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(2) ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ 2 รายวิชา ดังนี้
ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก
ค่าน้าหนัก 40%
- วิชา 511 ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชา 512 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ค่าน้าหนัก 20%
ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40%
- วิชา 513 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชา 514 ทักษะการจัดการงานอาชีพ
ค่าน้าหนัก 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากระบบการรั บ สมั ค รทางเว็ บ ไซต์ www.admission.su.ac.th สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทาบันทึก
2. ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
********************
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คณะวิทยาการจัดการ
โครงการโควตา 38 จังหวัด
เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) หรือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลั ก สู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท
ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์
ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปราจี น บุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพชรบุ รี เพชรบู ร ณ์ ระนอง ระยอง ราชบุ รี ลพบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อ่างทองและอุทัยธานี
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะ
วิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
2. สอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมั ค ร ข้ อ 1 และข้ อ 2 (ไฟล์ น ามสกุ ล .PDF เท่ า นั้ น ) จากนั้ น ตั้ ง ชื่ อ ไฟล์
ด้ ว ย ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร _ตามด้ ว ยชื่ อผู้ ส มั ค ร เช่ น นวั ต กรรม_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการไม่สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร การสมัครได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
1.วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 50 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
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เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมั ค ร ข้ อ 1 และข้ อ 2 (ไฟล์ น ามสกุ ล .PDF เท่ า นั้ น ) จากนั้ น ตั้ ง ชื่ อ ไฟล์
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น ตลาด_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้
จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 120 คน

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 25%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 25%

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น โรงแรม_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้
จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
(วิชาโทภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)
วิธีการคัดเลือก
2. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
3. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 100 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. เนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมั คร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์น ามสกุล .PDF เท่า นั้น ) จากนั้น ตั้งชื่ อ ไฟล์
ด้ ว ย ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น ธุ ร กิ จ และภาษา_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร การสมัครได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 30%

จานวนรับ 40 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
นายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น อีเว้นท์_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร
ได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
1.วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 40 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 20%

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
นายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ด้วย
ชื่ อ ส า ข า วิ ช า ที่ ส มั ค ร _ต า ม ด้ ว ย ชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เ ช่ น ท่ อ ง เ ที่ ย ว _รั ก เ รี ย น แ ล้ ว ส่ ง ไ ป ที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร การสมัครได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 25 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น ชุมชน _รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร
ได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 40 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร _ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น รั ฐ ประศ าสน _รั ก เรี ย น แ ล้ ว ส่ ง ไ ปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร การสมัครได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 50 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
นายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น บัญชี_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร
ได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน O-NET ค่าน้าหนัก 100% ดังนี้
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดง
ว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
นายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น โลจิสติกส์_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร
ได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ www.admission.su.ac.th
โครงการโควตา 38 จังหวัด
สาหรับกลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
จานวน 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) หรือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลั ก สู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท
ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์
ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปราจี น บุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพชรบุ รี เพชรบู ร ณ์ ระนอง ระยอง ราชบุ รี ลพบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะ
วิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย ชื่อ
สาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น ธุรกิจและภาษา_รักเรียน แล้วส่งไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร การสมัครได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 8 - 9 ถนนเจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
********************

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 50 คน
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายหรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 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 อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) คะแนน GPAX
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
พื้นฐานศิลปศาสตร์
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 90 %

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
2. ระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) หรือ ผลการศึกษา 6
ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่สาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 85 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น)
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
วิธีการคัดเลือก
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(5) วิชา 49 ฟิสิกส์
(6) วิชา 59 เคมี
(7) วิชา 69 ชีววิทยา
(8) วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (O-NET)
หมายเหตุ : วิชาที่มีสอบวันและเวลาเดียวกัน ให้ผู้สมัครเลือกยื่นคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง
2. สอบสัมภาษณ์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
2. สอบสัมภาษณ์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์ (O-NET)
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%

ค่าน้าหนัก 100%

รอบ 2 โควตา (Quota)

ปรับปรุง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา
(ปี ก ารศึ ก ษา 2563) ส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ก ารรั บ รองจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วยพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
3. อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา รายงานตัว 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 09.30 - 16.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เอกสารที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครตัวจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วยพร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิล ปากร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
- วิชาเอกการออกแบบเกม

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 20 คน

วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก)
1. ใช้คะแนน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(4) วิชา 49 ฟิสิกส์

ค่าน้าหนัก 100%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%

พื้นฐานศิลปศาสตร์
วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก 100%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%

รอบ 2 โควตา (Quota)
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(3) วิชา 04 คณิตศาสตร์ (O-NET)
(4) วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (O-NET)
2. สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบ
การศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นปีสุดท้ าย หรือผลการศึกษา 6
ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด
(กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ภายในวันที่ 14 มีนาคม
2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอา - ปราณบุรี ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
เอกสารที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สาเนาหรือตัวจริงของระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการ
เรี ย นในระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่แสดงผลการศึกษาอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา หรือ
ผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ที่มีการรั บรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
นายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัคร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
โครงการโควต้าสาหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองทางานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ปกครองที่ทางานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ /
สื่ อ สารมวลชน (วิ ช าชี พ นิ เ ทศศาสตร์ /สื่ อ สารมวลชน อาทิ อุ ต สาหกรรมสื่ อ อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์
สื่อสารมวลชน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การสื่อสารการตลาด เป็นต้น)
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น )
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

รอบ 2 โควตา (Quota)
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4. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร โดยขนาดไฟล์แต่ละไฟล์จะต้องไม่เกิน 10 MB
วิธีการคัดเลือก
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(5) วิชา 49 ฟิสิกส์
(6) วิชา 59 เคมี
(7) วิชา 69 ชีววิทยา
(8) วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (O-NET)
หมายเหตุ : วิชาที่มีสอบวันและเวลาเดียวกัน ให้ผู้สมัครเลือกยื่นคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง
2. สอบสัมภาษณ์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
3. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์ (O-NET)
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%

เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขนาดเอกสาร A4 รูปแบบ .pdf ประกอบด้วย
1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น)

รอบ 2 โควตา (Quota)
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3. หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงความเป็นบุตรหรือทายาทตามกฎหมายของผู้ปกครองที่ทางานวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร เป็นต้น
4. หนังสือหรือเอกสารรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดที่ผู้ปกครองทางานอยู่
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วัน พฤหั ส บดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา รายงานตัว 09.00 - 12.00 น. สอบสั มภาษณ์ 09.30 - 16.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เอกสารที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครตัวจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัคร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงความเป็นบุตรหรือทายาทตามกฎหมายของผู้ปกครองที่ทางานวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สูจบิ ัตร เป็นต้น
5. หนังสือหรือเอกสารรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดที่ผู้ปกครองทางานอยู่
***************************

