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รอบ 3 Admission 1
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์
(4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนน
ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 6 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
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
รายงานตัวเวลา 08.30 น. สัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

จานวนรับ 3 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์
(4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนน
ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 6 ภาคการศึกษา
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
(1) วิชา 0100 วาดเส้น
(2) วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์

ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

เกณฑ์ขั้นต่า 40%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
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(3) วิชา 0102 สร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(4) วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
รายงานตัวเวลา 08.30 น. สัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
**********************
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
จานวนรับ 10 คน
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 15% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
2.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลาและสถานที่กาหนดภายหลัง
2.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลาและสถานที่กาหนดภายหลัง
*********************
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คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่กาเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism)
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี
ชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง
วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึ ก ษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.00 และมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 40%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
3.1.2) O-NET
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(1) วิชา 04 คณิตศาสตร์
3.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
3.2) สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
3.2.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 40%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
3.2.2) O-NET
ค่าน้าหนัก 10%
(1) วิชา 04 คณิตศาสตร์
3.2.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
4. สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู น ย์ สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
จานวนรับ 25 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
3.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
4. สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
จานวนรับ 30 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
3.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
4. สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู น ย์ สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 25 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
3.1.1) วิชา 09 ภาษาไทย
3.1.2) วิชา 19 สังคมศึกษา
3.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
3.2.1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
4. สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู น ย์ สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนรับ 45 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
4. สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู น ย์ สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสมาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ต้องเลือกสอบวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)

จานวนรับ 25 คน
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วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
4. สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู น ย์ สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จานวนรับ 15 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มี ค ะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า (GPAX)
6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกในโครงการนี้
3. ใช้คะแนน
3.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
3.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
4. สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู น ย์ สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
**********************
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คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 70 คน
จานวนรับ 70 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ น ผู้ ที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ปี สุ ด ท้ ายตามหลั กสู ตรมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เทียบเท่า หรือเป็นผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
2. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 2564 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากาหนด โดยใช้คะแนน
ครั้งที่มากที่สุดของรอบการสอบปีการศึกษา 2563 - 2564
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 50%
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ น ผู้ ที่ กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ปี สุ ด ท้ ายตามหลั กสู ตรมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เทียบเท่า หรือเป็นผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวน 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สายศิลป์-ฝรั่งเศส เท่านั้น
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 15%
ค่าน้าหนัก 20%

เกณฑ์ขั้นต่า 40%

ค่าน้าหนัก 50%

เกณฑ์ขั้นต่า 60%

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า
ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
*********************

ค่าน้าหนัก 50%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
ค่าน้าหนัก 50%

เกณฑ์ขั้นต่า 60%
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) O-NET
ค่าน้าหนัก 40%
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ ะต้องน าบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
จานวนรับ 15 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) O-NET
ค่าน้าหนัก 40%
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET

ค่าน้าหนัก 50%
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1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.00
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 25%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 10%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 30%
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ ะต้องน าบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
3. รั บ ผู้ ส มัครที่ส าเร็ จ การศึกษาจากโรงเรียนหลั กสู ตรแกนกลาง หรือหลั กสู ตรนานาชาติ ที่ส ามารถใช้
ภาษาไทยได้ในระดับดี
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป
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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
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา
3. รั บ ผู้ ส มัครที่ส าเร็ จ การศึกษาจากโรงเรียนหลักสู ตรแกนกลาง และ หลั กสู ตรนานาชาติ ที่ส ามารถใช้
ภาษาไทย ได้ในระดับดี
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 100%
โดยต้องได้คะแนน GAT ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ 80 คะแนนขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
2. ส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรมัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อ หลั กสู ตรอาชีว ะ ที่เ กี่ยวข้องกับศิล ปกรรม
วิจิตรศิลป์ หรือออกแบบ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
5. เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางศิลปะ หรือเป็นผู้เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ หรือดนตรี หรือ
นาฎศิลป์
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วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
ค่าน้าหนัก 50%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้ผู้เข้าสอบเตรียม
2.1) ผลงาน และหลักฐานการประกวดแข่งขันทางทัศนศิลป์
2.2) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์
เวลา
9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนรับ 8 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.70 ขึ้นไป
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตรนานาชาติ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 60% 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
ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ ะต้องน าบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
1. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน

จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 35%
(2) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ค่าน้าหนัก 45% เกณฑ์ขั้นต่า 15%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ ะต้องน าบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้ อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบรายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 14 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน (ท๓๑๑๐๑ ท๓๑๑๐๒ ท๓๒๑๐๑ ท๓๒๑๐๒ และ ท๓๓๑๐๑)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 โดยให้แนบใบรับรองผลการเรียนมาด้วย
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.75 อาจ
สมัครได้หากมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
2.1) มีผลงานเขียนซึ่งได้รับรางวัลการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น
เช่น การเขียนเรียงความ การแต่งคาขวัญ การแต่งคาประพันธ์ ฯลฯ โดยมีสาเนาผลงานแสดง และมี
หนังสือรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา หรือ
2.2) มีผลงานการพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์
การพูดในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา หรือ
2.3) มีผลงานการประกวดอ่านทานองเสนาะ คาประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สวดสรภัญญะ
ขั บ ร้ อ งเพลงพื้ น เมื อ ง ฯลฯ หรื อ ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ตั ว แทนของโรงเรีย น โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองจาก
ผู้อานวยการสถานศึกษา
3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
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วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 60% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10%
2. สอบสัมภาษณ์
ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ ะต้องน าบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้ง
เอกสารสาคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบเข้ า รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 8.30 น. และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
************************
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จานวนรับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จานวนรับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100%
(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%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100%
(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%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนโครงการเป็นนักศึกษาโครงการปกติได้
ยกเว้นนักศึกษาต้องสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปกติ
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โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 75%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 25%
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 10%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 25%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
********************

เกณฑ์ขั้นต่า 20%
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คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ไม่มีโรคหรืออาการของโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติทางจิต ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ จานวน 2
ทุน โดยคณะฯ จะให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปี โดยนักศึกษาผู้รับ
ทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ทั้งนี้เป็นไปตามสัญญาการรับทุน
คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุน
1. เลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอันดับที่ 1
2. มีคะแนนรวม (วิชาสามัญ 9 วิชา) อยู่ใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก
หากผู้ได้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษา จะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับเต็มจานวน ซึ่งเป็นไปตามสัญญา

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. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%

รายงานตั ว วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 น. ชั้ น 2 ห้ อ งประโชติ 1 อาคารส่ ว นปาฐอาศรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ

จานวนรับ 60 คน

เป็นผู้ไม่มีโรคหรืออาการของโรคติดต่อร้ายแรงหรือความผิดปกติทางจิต ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
พิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

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. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 100%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%

รายงานตั ว วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 น. ชั้ น 2 ห้ อ งประโชติ 1 อาคารส่ ว นปาฐอาศรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

**********************
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

จานวน 40 คน
จานวน 30 คน
จานวน 45 คน
จานวน 20 คน
จานวน 30 คน
จานวน 30 คน
จานวน 30 คน
จานวน 20 คน
จานวน 20 คน
จานวน 30 คน
จานวน 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 ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและ
การปฏิบัติงาน (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
การจั ด การและโลจิ ส ติ ก ส์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละนาโนเทคโนโลยี สาขาวิ 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. รับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
2.1) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 – ม.6
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนั กเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 – ม.6
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วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.90 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

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

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 40%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 100%

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

รอบ 3 Admission 1

ปรับปรุง ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 25%
5.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 25%
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1) วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนนรวม 4 รายวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 120 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%
6.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 30%
7.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
8.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
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(10) สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1) 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%
10.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
(11) สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 50%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ส่งในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ หากเป็นสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร
ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

จานวน 40 คน
จานวน 20 คน
จานวน 15 คน
จานวน 10 คน
จานวน 30 คน
จานวน 40 คน
จานวน 20 คน
จานวน 10 คน
จานวน 10 คน
จานวน 20 คน
จานวน 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 ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและ
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การปฏิบัติงาน (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
การจั ด การและโลจิ ส ติ ก ส์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละนาโนเทคโนโลยี ส าขาวิ 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. รับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
2.1) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 – ม.6
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 – ม.6
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
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(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 40%
(3) วิชา 69 ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 30%
(3) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
(4) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
4.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
(5) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 25%
5.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 25%
(6) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (คะแนนรวม 4 รายวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน)
6.1) 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%
6.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
(7) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 30%
7.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
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(8) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
8.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
(9) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1) 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%
10.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 20%
(11) สาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 50%
(2) วิชา 39 วิชาคณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ส่งในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ หากเป็นสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร
ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th)
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
********************
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร

จานวนรับ 100 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 50 คน

วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ผู้เรียนที่อยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
1.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
1.1.2) O-NET
ค่าน้าหนัก 80%
1.2) ผู้เรียนอยู่ในหลักสูตรอาชีวะ (วิทยาลัยเกษตรกรรม, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)
1.2.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
1.2.2) ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก
ค่าน้าหนัก 40%
(1) วิชา 511 ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 512 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ค่าน้าหนัก 20%
1.2.3) ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป
ค่าน้าหนัก 40%
(1) วิชา 513 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 514 ทักษะการจัดการงานอาชีพ
ค่าน้าหนัก 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
3. ใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ ได้รั บ การรั บรองจากกระทรวง
สาธารณสุข ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. เป็ น ผู้ มีสุ ขภาพสมบู ร ณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทาบันทึก
ข้อตกลงความเข้า (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
********************
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คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ เด็กดี อยากเรียน
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและกรณี
ที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (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 30%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 100 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
จานวนรับ 120 คน

ค่าน้าหนัก 100%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 30%

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) 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

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
จานวนรับ 150 คน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
(วิชาโทภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)
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 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 90 คน
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%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) 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
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 100 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 20%

จานวนรับ 50 คน
ค่าน้าหนัก 100%
ค่าน้าหนัก 25%
ค่าน้าหนัก 25%
ค่าน้าหนัก 25%
ค่าน้าหนัก 25%

เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) 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
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 100 คน

เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
จานวนรับ 120 คน

ค่าน้าหนัก 100%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 40%

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 90 คน
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%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาณ์ (ทุกสาขาวิชา)
วั น เสาร์ ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
3. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
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โครงการ เด็กดี อยากเรียน
สาหรับกลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวน 40 คน
(เฉพาะวิชาโทภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและกรณี
ที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
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 สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
3. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
********************
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
3. มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาและผลการทดสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ตามที่สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจกาหนด
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) คะแนน GPAX
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 90%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1*
เกณฑ์ขั้นต่า 15% หรือ
(5) วิชา 04 คณิตศาสตร์ (O-NET)*
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
หมายเหตุ : วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 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
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
6 ตามที่มหาวิทยาลั ย กาหนด ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา มีการรับรองจากผู้ อานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของ
ผู้สมัคร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
แบ่งออกเป็น 3 พื้นฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพื้นฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์
1.1) ใช้คะแนน
1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(5) วิชา 49 ฟิสิกส์

จานวนรับ 85 คน

ค่าน้าหนัก 50%
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(6) วิชา 59 เคมี
(7) วิชา 69 ชีววิทยา
(8) วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (O-NET)
1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) สอบสัมภาษณ์
2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
2.1) ใช้คะแนน
2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2.2. สอบสัมภาษณ์
3. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
3.1) ใช้คะแนน
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์ (O-NET)
3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชา PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส*
- วิชา PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน*
- วิชา PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น*
- วิชา PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน*
- วิชา PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ*
- วิชา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี*
- วิชา PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี*
*เลือกยื่นคะแนน 1 กลุ่มวิชาภาษาเท่านั้น
3.2) สอบสัมภาษณ์
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วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 16.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เอกสารที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครตัวจริง
2. สาเนาหรือตัวจริงของระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดง
ผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึก ษาใน
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาชั้น ปี ที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึ ก ษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
- วิชาเอกการออกแบบเกม

จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
3. มี ผ ลการทดสอบวิ ช าสามั ญ 9 วิ ช าและผลการทดสอบ GAT, PAT ของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขา/วิชาเอกกาหนด
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
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
(3) วิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
พื้นฐานศิลปศาสตร์
วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(3) วิชา 04 คณิตศาสตร์ (O-NET)
(4) วิชา 05 วิทยาศาสตร์ (O-NET)

ค่าน้าหนัก 50%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
ค่าน้าหนัก 50%
ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 50%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
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ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
(3) วิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 50%
ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

เอกสารประกอบการสมัคร (ทุกวิชาเอก)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 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. สาเนาหรือตัวจริงระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่แสดงผลการศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา มีการรับรองจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็น
รับรองสาเนาของผู้สมัคร
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัคร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
*************************

