
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง   เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565  
รอบ 2 โควตา (Quota) 

 ______________ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ที่จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) จ านวนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังมี
รายละเอียด จ านวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

จ านวนรับเข้าศึกษา รอบ 2 โควตา (Quota) จ าแนกตามคณะ 

ล าดับ คณะวิชา จ านวนรับ 

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 18 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 

3 โบราณคดี 14 

4 มัณฑนศิลป์ 70 

5 อักษรศาสตร์ 207 

6 ศึกษาศาสตร์ 331 

7 วิทยาศาสตร์ 448 

8 เภสัชศาสตร์ 40 

9 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 480 

10 ดุริยางคศาสตร์ 95 

11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 410 

12 วิทยาการจัดการ 560 

13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 170 
 รวมทั้งสิ้น 2,873 

หมายเหตุ :  - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ และอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th  

- ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง เกณฑ์การรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 2 โควตา (Quota) 

 
จ านวนรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 
(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพ่ิมพิเศษมีศักยภาพใน
การพ่ึงตนเองด้านงบประมาณและการด าเนินงาน 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 18 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ** 15 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) ** 3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 12 
โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 10 
โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 3 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 5 
คณะโบราณคด ี 14 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 5 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 2 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 
คณะมัณฑนศิลป์ 70 
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ** 10 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ** 10 
** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย  
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ** 10 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ** 10 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) * , ** 10 
โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ** 5 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ** 5 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ** 5 
โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ** 5 
คณะอักษรศาสตร์ 207 
โครงการโควตา 28 จังหวัด  
หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) 110 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) 5 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 15 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 20 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 15 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ** 10 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) ** 2 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 
คณะศึกษาศาสตร์ 331 
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 15 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 15 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 10 

* ผู้ผ่านการคดัเลือกในหลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครือ่งแต่งกาย จะต้องไปยืนยันสิทธ์ิในหลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชา  
ออกแบบแฟชัน ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 
** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 20 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 30 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 25 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 35 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 
โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 20 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 5 
โครงการโควตาโรงเรียนเครอืข่าย 23 โรงเรียน  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 5 
โครงการสืบสานภาษาไทย  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ** 16 
คณะวิทยาศาสตร์ 448 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  50 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 35 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 30 
** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย  
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ 
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 
โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 15 
คณะเภสัชศาสตร ์ 40 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ** 20 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ** 20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 480 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการปกติ)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 20 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 5 

** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 15 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 5 
คณะดุริยางคศาสตร์ 95 
โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 15 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 20 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 
โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลู
เอนเซอร์ (โครงการพิเศษ) 

10 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 410 
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 60 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 100 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร 50 
คณะวิทยาการจัดการ 560 
โครงการโควตา 38 จังหวัด  
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 60 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 60 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 60 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)  40 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 40 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 60 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 50 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  40 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)  40 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 170 
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 38 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 50 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอิน
เทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 

15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 

15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 
(โครงการพิเศษ) 

15 

โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 12 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอิน
เทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 

5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 

5 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 
(โครงการพิเศษ) 

5 

โครงการโควต้าส าหรับนักเรยีนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2,873 
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ก าหนดการสอบวิชาเฉพาะ 
 

วันที่ เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชาที่ต้องสอบ 
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
26 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0100 องค์ประกอบศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0101 สร้างสรรค ์ คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 
27 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 
27 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0103 วาดเส้น คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 
มัณฑนศิลป์ 
26 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0400 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ทุกสาขา 
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0402 ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0403 ประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0404 เครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

เครื่องเคลือบดินเผา 
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0405 ออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0406 ออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย 
อักษรศาสตร์ 
26 มีนาคม 2565 09.00 – 11.00 น. 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
26 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0501 สังคีตศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์

ไทย) 
ศึกษาศาสตร์ 
26 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0600 ทักษะภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 
เภสัชศาสตร์ 
27 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0800 PSAT คณะเภสัชศาสตร์ 
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รอบ 2 โควตา (Quota) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 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 และกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ** จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์ (4) วิชาความรู้
ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 

(1) วิชา 0103 วาดเส้น ค่าน้ าหนัก  25%    เกณฑ์ข้ันต่ า  50% 
(2) วิชา 0100 องค์ประกอบศิลป์ ค่าน้ าหนัก  25%    เกณฑ์ข้ันต่ า  50% 
(3) วิชา 0101 สร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก  25%    เกณฑ์ข้ันต่ า  50% 
(4) วิชา 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ าหนัก  15% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) ** จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์ (4) วิชาความรู้
ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก  15% 
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 

(1) วิชา 0103 วาดเส้น ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  40% 
(2) วิชา 0100 องค์ประกอบศิลป์ ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  40% 
(3) วิชา 0101 สร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  40% 
(4) วิชา 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ าหนัก  25% 

 
** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 
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2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 



 

 

 

 

- 13 - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) จ านวนรับ 12 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและ
ภาคใต้ตอนบนของประเทศ 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 และ อุทัยธานี 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  35%     

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                         เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1                         เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์                         เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก 25% 
2.1) สอบสัมภาษณ์  

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ 

2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม 

 

โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5ปี) จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร อ่ืนที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ค านวณ
จากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น) ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ 

3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
อ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องน าเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต่ ากว่า 2.75 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจาก
ทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย 
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50%     
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  15% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  15% 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก  50% 
2.1) สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
2.2) ทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย 

 

โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการคัดเลือก 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ) จัดท าเป็นรูปเล่ม
ขนาด A4 ในรูปแบบใดก็ได้ 

2.2) ประกอบด้วย 
(1) ผลงานลายเส้นที่แสดงความเข้าใจพื้นที่และรูปทรงสามมิติ และ 
(2) ผลงานด้านการออกแบบ หรือผลงานการเข้าร่วมการประกวดแบบ ที่แสดงให้เห็นถึงความคิด

สร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบ หรือ ผลงานลายเส้นที่อธิบายค าว่า “บ้านของฉันคือ
หนึ่งเดียวที่ประกอบขึ้นจากพื้นที่หลากหลาย” 

(3) ส าเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. สอบสัมภาษณ์ 

3.1) สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

3.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3.3) ผลงานตัวจริงที่อยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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การจัดส่งเอกสาร 
1. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS65 รอบที่ 2 โควตา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
 

  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 
  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
  กรุงเทพฯ 10200 
  โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 
 

 
2. ก าหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการคัดเลือก 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ) จัดท าเป็นรูปเล่ม
ขนาด A4 ในรูปแบบใดก็ได้ 

2.2) ประกอบด้วย 
(1) ส าเนา ผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ

ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 
(2) เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 1 

หน้ากระดาษ A4 
(3) ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบ

สร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 

(4) ส าเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. สอบสัมภาษณ์ 

3.1) สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

3.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3.3) ผลงานตัวจริงที่อยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

การจัดส่งเอกสาร 
1. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS65 รอบที่ 2 โควตา

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
 

  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 
  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
  กรุงเทพฯ 10200 
  โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 
 

 
2. ก าหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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คณะโบราณคด ี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติ 

1. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก าเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) 
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี
ชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรืออักษร
โบราณท้องถิ่น เท่านั้น 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

2.  ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้ 

1.1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.80 

1.2) กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.80 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้าน
ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรืออักษรโบราณท้องถิ่น เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ 
PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
2.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด 

ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัล
ที่ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 

2.2) เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน เช่น การ
ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีหลักฐาน
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานอ่ืน ๆ 
เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน 

2.3) ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับ 
จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

3. สัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถพิเศษ  100 คะแนน 
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วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย 
3.1) ข้อมูลผู้สมัคร 
3.2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน จ านวน 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถน ามาแสดงในวันสอบ

สัมภาษณ์ได้) 
3.4) ส าเนาเอกสารแสดงความสามารถท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 

การส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยให้
อัปโหลดไปที ่

1. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
2. อัปโหลดไฟล์ที่ อีเมลล์ archaeology60.dir@gmail.com 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้ 

1.1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 

1.2) กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม

https://admission.su.ac.th/
mailto:archaeology60.dir@gmail.com
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และภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ทั้งนี้ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรอง
การปฏิบัติงาน 

3. สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถพิเศษ  100 คะแนน 

วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย 
3.1) ส าเนาเอกสารการปฏิบัติงานหรือประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

หรือ 
3.2) หลักฐานจากการได้รับรางวัลการเข้าแข่งขันระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ 

4. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Sarabun new 16 / Space 
1.5 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 
4.1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.2) คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4.3) ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้ 
4.4) แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษา 

การส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยให้
อัปโหลดไปที ่

1. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
2. อัปโหลดไฟล์ที่ อีเมลล์ archaeology60.dir@gmail.com 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก าเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) 
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี
ชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง 

https://admission.su.ac.th/
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2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรืออักษร
โบราณท้องถิ่น เท่านั้น 

3. รับสมัครเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการความร่วมมือ คือ 
(1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 
(2) โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

               2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้ 

1.1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.80 

1.2) กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.80 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้าน
ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรืออักษรโบราณท้องถิ่น เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ 
PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
2.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด 

ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัล
ที่ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 

2.2) เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน เช่น การ
ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีหลักฐาน
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานอ่ืน ๆ 
เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน 

2.3) ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับ 
จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

3. สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถพิเศษ  100 คะแนน 

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน 
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2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ
สารบัญ) ทีม่ีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย 
3.1) ข้อมูลผู้สมัคร 
3.2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน จ านวน 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถน ามาแสดงในวันสอบ

สัมภาษณ์ได้) 
3.4) ส าเนาเอกสารแสดงความสามารถท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 

การส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยให้
อัปโหลดไปที ่

1. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
2. อัปโหลดไฟล์ที่ อีเมลล์ archaeology60.dir@gmail.com 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ หรือศิลปะ (เชิงสังคมศึกษา-ประวัติศาสตร์) หรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เท่านั้น 

2. รับสมัครเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการความร่วมมือ คือ 
2.1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
2.2) โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

              2.  ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้ 

1.1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 

1.2) กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ (เชิง
สังคมศึกษา-ประวัติศาสตร์) วัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF 
จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

https://admission.su.ac.th/
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2.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านด้านสังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ หรือศิลปะ (เชิงสังคมศึกษา -
ประวัติศาสตร์) หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 
หรือนานาชาติเท่านั้น ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 

2.2) เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน เช่น การปฏิบัติงานใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีหลักฐานใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
พิพิธภัณฑ์ ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน 

2.3) เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และมีประกาศนียบัตรการเข้า
ร่วมโครงการ 

2.4) ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานระดับ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

2.5) หลักฐานทุกชนิดต้องเป็นหลักฐานขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6) 

3. สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น  

(100 คะแนน) 
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน 
2. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย 
2.1) ข้อมูลผู้สมัคร 
2.2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน จ านวน 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถน ามาแสดงในวันสอบ

สัมภาษณ์ได้) 
2.4) ส าเนาเอกสารแสดงความสามารถท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 

3. จดหมายแนะน าตัวที่มีเนื้อหาสะท้อนความรู้หรือความสนใจในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ  ความยาวไม่เกิน 
1,000 ค า 

การส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยให้
อัปโหลดไปที ่

1. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
2. อัปโหลดไฟล์ที่ อีเมลล์ archaeology60.dir@gmail.com 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

https://admission.su.ac.th/
mailto:archaeology60.dir@gmail.com
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น 

2. รับสมัครเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการความร่วมมือ คือ 
2.1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
2.2) โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

หมายเหตุ  1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

               2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 

1.2) กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ทั้งนี้ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรอง
การปฏิบัติงาน 

3. สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถพิเศษ  100 คะแนน 

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย 
3.1) ส าเนาเอกสารการปฏิบัติงานหรือประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

หรือ 
3.2) หลักฐานจากการได้รับรางวัลการเข้าแข่งขันระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ 

4. จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Sarabun new 16 / Space 
1.5 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 
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4.1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.2) คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4.3) ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้ 
4.4) แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษา 

การส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยให้
อัปโหลดไปที ่

1. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
2. อัปโหลดไฟล์ที่ อีเมลล์ archaeology60.dir@gmail.com 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

https://admission.su.ac.th/
mailto:archaeology60.dir@gmail.com
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* ผู้ผ่านการคดัเลือกในหลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย จะต้องไปยืนยันสิทธ์ิในหลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชา  
ออกแบบแฟชัน ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ** จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ** จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ** จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ** จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) *,** จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลั งศึกษาอยู่ ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร อ่ืนที่  
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้
ตอนบน ของประเทศ 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 อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานคร 

2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2565 
 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่
คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ โครงการประเภทโควตา 28 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะ
มัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย วิชาเฉพาะ
บังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 
2.2) ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษาใน

สาขาวิชานั้น สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) * 
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* ผู้ผ่านการคดัเลือกในหลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย จะต้องไปยืนยันสิทธ์ิในหลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชา  
ออกแบบแฟชัน ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่
เลือกสมัคร ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สถานที่คณะ
มัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ตารางสรุปหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ** จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ** จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ** จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ และก าลังศึกษา
อยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2565 
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสมัครสอบโครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอน ด้านศิลปะและ
การออกแบบ และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ โครงการประเภทโควตา
นักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรม
การรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  
 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน้ าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50 

 คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ประยุกตศิลปศึกษา วาดเส้นมัณฑนศิลป์      ประยุกตศิลปศึกษา 
ศิลปะและการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา 

วาดเส้นมัณฑนศิลป์      เครื่องเคลือบดินเผา 

ออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 
ออกแบบเครื่องแต่งกาย * วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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ขั้นตอนที่ 2 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะ
มัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย วิชาเฉพาะ
บังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 
2.2) ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษาใน

สาขาวิชานั้น สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่
เลือกสมัคร ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สถานที่คณะ
มัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตารางสรุปหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ** จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร หรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 

2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับนั้นต้องเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนการค้า มีเลข
ทะเบียนพาณิชย์ของกิจการ (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือเป็นผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม (SMEs) 
หรือมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 

3. ผู้สมัครจะต้องก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่าง เคยเรียนวิชาศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนในวิชาศิลปะดี 

4. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2565 
** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน้ าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50 

 คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ศิลปะและการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา 

วาดเส้นมัณฑนศิลป์      เครื่องเคลือบดินเผา 

ออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 
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 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 
วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการ
สมัครดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ ประเภทโควตาบุตรของ
ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ  พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตาม
โปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะ
มัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย วิชาเฉพาะ
บังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 
2.2) ให้ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
ขั้นตอนที่ 3 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขนาดเอกสาร A4 เรียงตามล าดับดังนี้ ประกอบด้วย 
3.1) ใบสมัครโครงการประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ

เครื่องประดับ ที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ https://admission.su.ac.th/ บนกระดาษ
ขาว ขนาด A4 

3.2) แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1) 
3.3) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า 
3.4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3.5) หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็นทายาท หรือบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 

1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละวิชา ร้อย
ละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 

2. สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สถานที่คณะ
มัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน้ าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50 

 คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
การออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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การส่งเอกสาร 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร 

ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                               31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                               เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

เบอร์ติดต่อ  02-2215874 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทาง

ไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น  (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ชื่อผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                          กรุณาส่ง   
                                                                          รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) คณะมัณฑนศิลป์ 
ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน) 
 
                     (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 
                 

                             โครงการที่ 3 ประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ ปีการศึกษา 
2565 

                              
                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200 

 

คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน PORTFOLIO และเอกสารทุกกรณี 
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เอกสารหมายเลข 1  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2565 | รอบ 2 
โครงการที่ 3 โควตาบุตรของผูป้กครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธรุกิจเครื่องประดับ 

 
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา 

(   )  ออกแบบเครื่องประดับ 
 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล____________________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร _______________________________________________ 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขท่ี _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ท่ี _______________ 
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ____________________________________
รหัสไปรษณีย์__________________  
ข้อมูลการศึกษา 

ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ______________________ 
       คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา __________________________________________ 
หรือ  
ผู้สมัครก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร________________________________________________________________________________________  
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรียน ________________________________________________________________  

หมู่ท่ี ___________ ต าบล/แขวง _________________________________ อ าเภอ/เขต __________________________________________  
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________________________________ 
 

แฟ้มสะสมผลงานท่ีส่งสมัคร ประกอบด้วย 
1. หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงความเป็นทายาท หรือบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือ

ธุรกิจเครื่องประดับ  จ านวน ________________________ ชิ้น 
 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ้นท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานน้ีด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์

ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหน่ึง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 

ลงชื่อ____________________________________ 
                                                                                                                       ผู้สมัคร 
                    วันท่ี__ __ - __ __ - __ __ __ __ 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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คณะอักษรศาสตร์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัด 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 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 

หลักสูตรอักษรศาสตร์   (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) จ านวนรับ 110 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนรับ 15 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  60%    เกณฑ์ข้ันต่ า  60% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) จ านวนรับ  5 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                         เกณฑ์ข้ันต่ า  40% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ค่าน้ าหนัก  50%    เกณฑ์ข้ันต่ า  60% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 

 

ค่าน้ าหนัก  40% 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จ านวนรับ 15 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 26 มีนาคม  2565 
ผู้สมัคร ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์  

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  60% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          

1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ 
(1) วิชา 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ค่าน้ าหนัก  40%    เกณฑ์ข้ันต่ า  40% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) ** จ านวนรับ  2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 26 มีนาคม  2565 
ผู้สมัคร ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  60% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 
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ค่าน้ าหนัก  40% 

1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ 
(1) วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย ค่าน้ าหนัก  40%    เกณฑ์ข้ันต่ า  40% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวนรับ  5 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  60%    เกณฑ์ข้ันต่ า  60% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา  
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  

2. สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดภายหลัง 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 หรือ จากโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของ
ประเทศ 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 อ่า งทอง อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานคร 

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา  

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

https://admission.su.ac.th/
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบนของประเทศ 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 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  2.50 ขึ้นไป 
4. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. มีความสนใจในด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์ ชุมชน และสังคม 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  15% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  15% 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก  10% 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

(1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 

https://admission.su.ac.th/
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นปีที่ 6  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาคตะวันตก 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 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป  ส าหรับผู้ที่ก าลัง
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 

4. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
2.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  80% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2.2) ความถนัดทัว่ไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

https://admission.su.ac.th/
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นปีที่ 6  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาคตะวันตก 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 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป  ส าหรับผู้ที่ก าลัง
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 

4. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  40%     

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

   หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

https://admission.su.ac.th/
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขต
ภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง และอุทัยธานี รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 

3.00 
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  60% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  25% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  25% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  25% 
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขต
ภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง และอุทัยธานี รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 

2.50 
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  70% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  40%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบนของประเทศ 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 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. รับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ  ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

ในระดับด ี
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  70%    เกณฑ์ขั้นต่ า  30% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1) ผู้ เข้าสอบเข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 และสอบสัมภาษณ์                     

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) 

2.2) หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)  50 คะแนน 
(1) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา 
(2) การประยุกต์เทคโนโลยีการศึกษากับสภาพสังคมปัจจุบัน 

2.3) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ. 1) 
(2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
(3) ส าเนาบัตรประชาชน 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

https://admission.su.ac.th/
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3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบนของประเทศ 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 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. รับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

ในระดับด ี
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  70%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1) ผู้ เข้าสอบเข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 และสอบสัมภาษณ์                     

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) 

2.2) หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)  50 คะแนน 
(1) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา 
(2) การประยุกต์เทคโนโลยีการศึกษากับสภาพสังคมปัจจุบัน 

2.3) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ. 1) 
(2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
(3) ส าเนาบัตรประชาชน 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
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2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 
งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 เท่านั้น 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
และในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ 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 

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  60% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก  10% 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สถานที่ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท้ังนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่
คลี่คลายจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์) 

2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
(2) เอกสารส าคัญทางการศึกษา (ปพ.1) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 เท่านั้น 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
และในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ 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 

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  80% 
(ต้องได้คะแนน GAT ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ 75 คะแนนขึ้นไป) 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก  20% 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สถานที่ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท้ังนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ยังไม่คลี่คลายจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์) 

2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
(2) เอกสารส าคัญทางการศึกษา (ปพ.1) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 
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3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 หรือ จากโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของ
ประเทศ 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 อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานคร 

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา  

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง online  

- รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. 
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

2.2) ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ online ผู้ที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน และ
เวลาที่ก าหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ 

2.3) เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์  
(1) บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
(2) เอกสารส าคัญทางการศึกษา (ปพ.1)  

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
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2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 
งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 35 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 หรือ จากโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของ
ประเทศ 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 อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานคร 

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  25% 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%     เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%     เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ 09.00 – 12.00 น. 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 
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งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6  

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน (80 คะแนน) 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน) 
2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- ผลสอบวัดระดับทางภาษาจีน (HSK) หรือเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบ ปพ.1 ฉบับส าเนา 
2. ผลสอบวัดระดับทางภาษาจีน (HSK) หรือเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
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2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 
งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 เท่านั้น  จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก 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 อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐาน (ท๓๑๑๐๑ ท๓๑๑๐๒ ท๓๒๑๐๑ ท๓๒๑๐๒ และ ท๓๓๑๐๑) ไม่น้อยกว่า 
3.00 ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 โดยให้แนบใบรับรองผลการเรียนมาด้วย 

3. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.75 อาจสมัครไ ด้
หากมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยระดับชาติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1) มีผลงานเขียนซึ่งได้รับรางวัลการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น 

การเขียนเรียงความ การแต่งค าขวัญ การแต่งค าประพันธ์ ฯลฯ โดยมีส าเนาผลงานแสดง และมีหนังสือ
รับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ 

3.2) มีผลงานการพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์ การ
พูดในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ 

3.3) มีผลงานการประกวดอ่านท านองเสนาะ ค าประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์  กลอน สวดสรภัญญะ ขับ
ร้องเพลงพ้ืนเมือง ฯลฯ หรือได้รับเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

4. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  60%    เกณฑ์ข้ันต่ า  50% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  10% 
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1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%     
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%     

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
(2) เอกสารส าคัญทางการศึกษา (ปพ.1) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 

โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 
6 หรือเทียบเท่า ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

2. รับนักเรียนสายอาชีวะ,วิจิตรศิลป์ หรือที่เก่ียวข้องกับศิลปกรรม หรือออกแบบ 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
4. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10% 
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(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก  30% 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ 09.00 – 12.00 น. 
2.2) เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
(2) เอกสารส าคัญทางการศึกษา (ปพ.1) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 

โครงการโควตาโรงเรียนเครอืข่าย 23 โรงเรียน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 จากโรงเรียนต่อไปนี้ 

1) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
2) โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
3) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จังหวัดนครปฐม 
5) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จังหวัดนครปฐม 
6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม 
7) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
8) โรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวัดนครปฐม 
9) โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
10) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม 
11) โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 
12) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม 
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13) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 
14) โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม 
15) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
16) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 
17) โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม 
18) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
19) โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
20) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 
21) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี 
22) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี 
23) โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุรี 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  2.50 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายชั้นปีที่ 6 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 

4. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือมีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน (80 คะแนน) 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา   
(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  10%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน) 
2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- ผลสอบวัดระดับทางภาษาจีน (HSK) หรือเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบ ปพ.1 ฉบับส าเนา 
2. ผลสอบวัดระดับทางภาษาจีน (HSK) หรือเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
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2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 
งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที ่6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการสืบสานภาษาไทย 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ** จ านวนรับ 16 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น
ปีที่ 6 ที่มีสัญชาติไทยอยู่ในโรงเรียนในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ในเขตภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี โดยรวมจังหวัดใกล้เคียงกันก าหนด
เป็นเขตเดียวกัน มีทั้งหมด 4 เขต 

- เขตท่ี 1 กาญจนบุรี  -  สุพรรณบุรี    4 คน 
- เขตท่ี 2 ราชบุรี  -  สมุทรสงคราม    4 คน 
- เขตท่ี 3 นครปฐม  -  สมุทรสาคร       4 คน 
- เขตท่ี 4 ประจวบคีรีขันธ์  -  เพชรบุรี  4 คน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐาน (ท๓๑๑๐๑ ท๓๑๑๐๒ ท๓๒๑๐๑ ท๓๒๑๐๒ และ ท๓๓๑๐๑) ไม่น้อยกว่า 
3.00 ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 โดยให้แนบใบรับรองผลการเรียนมาด้วย 

3. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.75 อาจสมัครได้
หากมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1) มีผลงานเขียนซึ่งได้รับรางวัลการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น 

การเขียนเรียงความ การแต่งค าขวัญ การแต่งค าประพันธ์ ฯลฯ โดยมีส าเนาผลงานแสดง และมีหนังสือ
รับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ 

3.2) มีผลงานการพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์ การ
พูดในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ 

3.3) มีผลงานการประกวดอ่านท านองเสนาะ ค าประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สวดสรภัญญะ ขับ
ร้องเพลงพ้ืนเมือง ฯลฯ หรือได้รับเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

วิธ๊การคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  20% 
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1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ 
(1) วิชา 0600 ทักษะภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  80% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1) สอบสัมภาษณ์ วันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
2.2) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ

บัตรที่ทางราชการออกให้และบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทั้งเอกสารส าคัญทางการศึกษามาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 
 สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาส าหรับผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการมี ดังนี้ 

1. ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่
ก าหนดคือได้เกรดเฉลี่ยประจ าภาคไม่ต่ ากว่า 3.00 ภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะถูกงดทุนในภาค
การศึกษาถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะให้รับทุนอีกในภาคการศึกษา
ถัดไป 

2. ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องท าสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ออกกลางคัน (ยกเว้นถึงแก่กรรม) ต้อง
ชดใช้มูลค่าทุน พร้อมดอกเบี้ย ตามจ านวนต้นทุนที่ได้รับการยกเว้นมาแล้วทั้งหมดคืนแก่คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ในกรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนที่
คณะศึกษาศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรให้เพิ่มข้ึนเป็นการเฉพาะอีกต่างหากก็ได้ 

4. ในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีผลงานด้านการสืบสานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง  เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์ติดต่อ 034-258813 

3. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 

https://admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 53 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนในเขต
ภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  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 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จ านวนรับ 20 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  20% 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล จ านวนรับ 30 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  25% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  35% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  10% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  10% 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน

ขนาด A4  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย 
การส่งเอกสาร 

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ 

สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติท่ัวไป 

1. เป็นผู้รับทุน พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย หรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาอยู่ 
และเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 

2. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
4. มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจที่จะท างานวิจัย เป็นนักวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อโครงการ พสวท. ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับของโครงการ พสวท. ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติส าหรับนักเรียนทุน พสวท. 

1. เป็นผู้รับทุน พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย หรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาอยู่ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไม่น้อยกว่า 3.00 

กรุณาส่ง              ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 

                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                  เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
                  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
                  โทร. 034-147003                           

https://admission.su.ac.th/
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คุณสมบัติส าหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) 
1. เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไม่น้อยกว่า 3.00 

 ทั้งนี้หากเป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT) หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
(ICYS) หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น งานประกวดโครงงาน ในโครงการ OBEC 
AWARDS, งาน Intel International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับ
แรก 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน

ขนาด A4  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แบบแจ้งความจ านงเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในโครงการ พสวท.  ในสาขาวิทยาศาสตร์

บริสุทธิ์ 4 สาขาวิชา  คือ  คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์ และในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  6 
สาขาวิชา  คือ  คณิตศาสตร์ประยุกต์  จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  วิทยาการข้อมูล  โดยให้ผู้สมัคร ด าเนินการกรอกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา  ทั้งนี้
สามารถ download และสั่งพิมพ์แบบแจ้งความจ านงเลือกสาขาวิชาได้ที่ website : http://www.sc.su.ac.th/ 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย 

การส่งเอกสาร 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

กรุณาส่ง              ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 

                      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                      เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
                      อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

                      โทร. 034-147003 

https://admission.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

ทุนการศึกษาโครงการ พสวท. 
 ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี   จะได้รับทุนการศึกษา  ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว        ปีละ 112,800  บาท   
 ค่าหนังสืออ่านประกอบ     ปีละ      5,000  บาท 
 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการท าโครงงาน/วิจัย    10,000 บาท 
    ค่าคอมพิวเตอร์                              25,000   บาท 

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียด

ได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th 
เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท. 

1. ต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา  
มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์จากการรับเข้าโครงการ พสวท. และจะถูกแจ้งชื่อเพ่ือไม่ให้ได้รับการพิจารณาในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ  เว้นแต่จะได้ขอลาออกจากโครงการ พสวท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

2. มีคุณสมบัติตามท่ีประกาศไว้และต้องเรียนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในโครงการ พสวท. อย่างสม่ าเสมอ 
4. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันที่โครงการ พสวท. ก าหนดดังนี้ 

4.1) นักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี  ต้องมีผลการเรียนดี  โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
แต่ละชั้นปี  และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ไม่ต่ ากว่า 3.00 (ดูรายละเอียดใน
สัญญารับทุน)  และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทจนถึง
ปริญญาเอก  และจะมีทุนส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถสูงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในต่างประเทศ 

4.2) นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  จะต้องปฏิบัติงานตอบ
แทนทุน โดยให้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานของรัฐบาล  
รัฐวิสาหกิจ  หรือปฏิบัติ งานในต าแหน่งอาจารย์และนักวิจัย ระยะเวลาของการตอบแทนทุนเป็น 1 เท่า
ของระยะเวลาที่ได้รับทุนส าหรับทุนการศึกษาในประเทศ และเป็น 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนส าหรับ
ทุนการศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้ นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั้งแต่การเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
และหากต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี ก าหนดให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี หากผิด
สัญญาจะต้องจ่ายคืนเงินทุนการศึกษาเป็นจ านวน 2 เท่าของที่ได้รับไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุนโครงการ พสวท. อาจมีการเปลี่ยน แปลงตามเงื่อนไข
ของโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ท่ี http://dpst.ipst.ac.th 

 
 
 

http://dpst.ipst.ac.th/
http://dpst.ipst.ac.th/
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โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร โดยวิธีพิเศษ  (โควตาโรงเรียน) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือ   จ านวน  47  โรงเรียน 

1) โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
2) โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม 
3) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4) โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
5) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
6) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
7) โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 
8) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมภ์ จังหวัดนครปฐม 
9) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
10) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 
11) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม 
12) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
13) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
14) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
15) โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
16) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 
17) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย) จังหวัดนครปฐม 
18) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) จังหวัดนครปฐม 
19) โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม 
20) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 
21) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 
22) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
23) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
24) โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
25) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสพุรรณบุรี 
26) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
27) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุร ี
28) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี 
29) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
30) โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม 
31) โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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32) โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม 
33) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม 
34) โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
35) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 
36) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร 
37) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 
38) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
39) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม 
40) โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม 
41) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
42) โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
43) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
44) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
45) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
46) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 
47) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 (ภาคการศึกษา

ต้น)) 
4. มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5  ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 (ภาค

การศึกษาต้น)) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก 100%  
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน

ขนาด A4  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย 
การส่งเอกสาร 

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 
 

 
 
 
 

กรุณาส่ง              ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
                     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                     เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
                     อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

                     โทร. 034-147003     

https://admission.su.ac.th/
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ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์) 
2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 

เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 



 

 

 

 

- 60 - 

คณะเภสัชศาสตร ์

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 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 
โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ** จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ** จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้อง
สามารถท าสัญญาผูกพันฝา่ยเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวทิยาลยั 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 
2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) 

โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพ
ผิ ด ป ก ติ  ( personality disorders)  โ ด ย เ ฉ พ า ะ  antisocial personality disorders หรื อ  borderline 
personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม 

2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮริตซ์ สูงกว่า 40 เดซิ

เบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 
20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

2.7) โรค หรือ ความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการต่าง ๆ ในข้อ 2.1 – 2.7 ให้มีการรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
และให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  80% 

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  10% 
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(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  10% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  20% 

1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ 
(1) วิชา 0800 PSAT ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
รายงานตัววันที่เสาร์ที่  28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
“ในกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นหรือยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ จะ

ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตามช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ และเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ http://pharmacy.su.ac.th/” 

 
** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ ด้วย 

 
 

https://admission.su.ac.th/
http://pharmacy.su.ac.th/
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 40 คน 

เขตพื้นที่การรับสมัคร 
 รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภูมิภาค จ านวน 28 จังหวัด คือ 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 และ
กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี  หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิ
สติกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
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- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของชั้น 
ม.4 – 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.90 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิธีการคัดเลือก 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา  
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  40% 
(3) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
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(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคม ี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ 
(4) วิชา 59 เคมี 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  30%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  25% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  25% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  25% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  25% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา วิชา 29 ภาษาอังกฤษ วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 วิชา 49 ฟิสิกส์ และวิชา 59 
เคมี ต้องไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)  

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  30% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  30% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์ส าหรับแนะน าตนเองประมาณ 3 นาที 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  
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(2) วิชา 59 เคมี  
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ค่าน้ าหนักรวมทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ ากว่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  15% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  15% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  10% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  50% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์  https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยจ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th/) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
(โควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการปกติ)) 
สาขาวิชา.......................................... (ที่สมัครสอบ) 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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โทร. 034-109686 ต่อ 209031-35 
2. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อการส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร

เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติสก์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ   5 คน 

เขตพื้นที่การรับสมัคร 
 รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภูมิภาค จ านวน 28 จังหวัด คือ 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 และ
กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี  หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิ
สติกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

https://admission.su.ac.th/
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2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของชั้น 
ม.4 - 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมเคมี 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา  
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  40% 
(3) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคม ี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(2) วิชา 59 เคมี 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  30%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  40% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  40% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา วิชา 29 ภาษาอังกฤษ วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 วิชา 49 ฟิสิกส์ และวิชา 59 
เคมี ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน)  

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  30% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  30% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์ส าหรับแนะน าตนเองประมาณ 3 นาที 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  20% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  30% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  
(2) วิชา 59 เคมี  
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ค่าน้ าหนักรวมทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ ากว่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  15% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก  15% 
(4) วิชา 59 เคมี ค่าน้ าหนัก  20% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา ค่าน้ าหนัก  10% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  50% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยจ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th/) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

https://admission.su.ac.th/
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การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
(โควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ)) 
สาขาวิชา.......................................... (ที่สมัครสอบ) 
โทร. 034-109686 ต่อ 209031-35 

2. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อการส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร

เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 30 คน 

เขตพื้นที่การรับสมัคร 
 รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภูมิภาค จ านวน 28 จังหวัด คือ 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 และ
กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี  หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์   สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

https://admission.su.ac.th/
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1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของชั้น 
ม.4 – 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 

2.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคมี 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิธีการคัดเลือก 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
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2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการ

และวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา

หการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ได้ รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือ ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2564  ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเด่น ผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพลังงาน
ทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2” 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับ

ประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
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สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือ ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2564  ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ผ่านโครงการ 
“การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2” 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน 
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับ
ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) หรือ ส าหรับผู้ที่สมัครผ่านโครงการ “การสร้างความการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการ
เรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร์  “En-Camp” ปีที่ 2” ให้ส่งส าเนาใบ
ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 และใบ
ประกาศนียบัตร โครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือก
ส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที ่2” (ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th/) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
(โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)) 
สาขาวิชา.......................................... (ที่สมัครสอบ) 
โทร. 034-109686 ต่อ 209031-35 

2. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อการส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร

เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 

เขตพื้นที่การรับสมัคร 
 รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภูมิภาค จ านวน 28 จังหวัด คือ 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 และ
กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี  หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564  หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของชั้น 
ม.4 – 6 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.50 ของชั้น ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคมี 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 
2.75 ของชั้น ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว 

วิธีการคัดเลือก 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการ

และวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ได้ รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรร มเครื่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับ

ประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล     

ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) หรือ ส าหรับผู้ที่สมัครผ่านโครงการ “การสร้างความการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการ
เรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2” ให้ส่งส าเนาใบ
ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 และใบ
ประกาศนียบัตร โครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือก
ส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2” (ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th/) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
(โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการเพ่ิมพิเศษ)) 
สาขาวิชา.......................................... (ที่สมัครสอบ) 
โทร. 034-109686 ต่อ 209031-35 

2. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อการส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร

เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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คณะดุริยางคศาสตร์ 

โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 

- วิชาเอกดนตรีคลาสสิก จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีแจ๊ส จ านวนรับ 15 คน 
- วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ จ านวนรับ 20 คน 
- วิชาเอกละครเพลง จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

(สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและมี

เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา หรือ 
3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี” หรือ 
4. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดุริยศิลปินศิลปากร หรือโครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร หรือโครงการ 

SU4Life หรือโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับบุคคลทั่วไป 
5. มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ 
6. ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก และวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา  มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี

คลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 
7. ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือขับร้อง

สากล หรือขับร้องไทยสากล ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 
8. ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดการ

ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 
9. ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ  ตามที่
ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 

10. ส าหรับวิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพ้ืนฐานการเต้นร า ตามที่ก าหนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 

วิธีการคัดเลือก 
1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (60 คะแนน) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
2 สัมภาษณ์ (40 คะแนน) วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.1) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้ 
(1) วิชาเอกดนตรีคลาสสิก เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่ก าหนด 
(2) วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ วัดแววความรู้ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 

และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่ก าหนด 
(3) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่ก าหนด 
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(4) วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ การแต่งเพลง และแสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรีตามที่ก าหนด 

(5) วิชาเอกละครเพลง เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่ก าหนด โดยต้อง
เตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบ หรือแบ็คกิ้งแทร็คมาด้วย 

(6) วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดนตรี และทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ตามท่ีก าหนด 

หมายเหตุ  โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือเครื่องดนตรีที่ทางคณะ
จัดเตรียมไว้ 

2.2) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี https://music.su.ac.th/ 
2.3) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 
ภาคการศึกษา) 

- รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) สามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF 

ขนาดไม่เกิน 5 MB ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ใบ 
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา) 
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี 

(1) ส าหรับทุกวิชาเอก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ 
 จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครสามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง โดย   ใบ
ประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่ง
ประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 

(2) ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ วิชาวัดแววความรู้ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate 
(SMCC) เกรด 6 (ถ้ามี สามารถน าไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์) 

(3) ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ วิชาการแต่งเพลง ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธี
ศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 (ถ้ามี สามารถน าไปใช้
ประกอบการสอบสัมภาษณ์) 

(4) วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn  Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ามี สามารถน าไปใช้ในการตัดสินผลใน รอบสอบสัมภาษณ์
ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่วิชาเอกก าหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ 

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกผู้ประกอบการ
ดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6 

https://music.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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- ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส เกรด 6 
- ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ขับร้องคลาสสิก หรือ

แจ๊ส เกรด 6 
- ส าหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับร้องคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film หรือ

ขับร้องแจ๊ส เกรด 6 
1.4) คลิปวิดีโอการแสดงดนตรี การเต้น และการสอนดนตรี ตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบ

ความสามารถทางด้านดนตรี https://music.su.ac.th/ ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มา
แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี https://youtube.com/SilpakornMusic) 

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อย
กว่า 7 นาที 

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือขับ
ร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาท ี

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาท ี
- ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ คลิปการแสดงดนตรี 1 บทเพลง โดยเลือกบรรเลง บทเพลง

คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาท ี
- ส าหรับวิชาเอกละครเพลง จ านวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการขับร้องเพลง ความยาวไม่

เกิน 5 นาที และคลิปการเต้น ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที 
- ส าหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จ านวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการแสดงดนตรี

คลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที และคลิปการสอนดนตรีในระดับชั้นหรือ
หัวข้อขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 15 นาท ี

1.5) ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับ
การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมใน
ลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และความส าเร็จของผลงาน 
จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

1.6) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
1.7) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ PDF ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 

MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง (โครงการพิเศษ) 

- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ จ านวนรับ 10 คน 

 
 
 

https://music.su.ac.th/
https://youtube.com/SilpakornMusic
https://admission.su.ac.th/
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คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา          

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา           
ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและ
มีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 

3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี” หรือ 

4. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดุริยศิลปินศิลปากร หรือโครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร หรือโครงการ 
SU4Life หรือโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับบุคคลทั่วไป 

5. ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มีทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการและธุรกิจ 
6. ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ มีทักษะพ้ืนฐานด้านการร้อง การเต้น การ

น าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาท่ีสามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
วิธีการคัดเลือก 

ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
1. ใช้คะแนน (60 คะแนน) 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  20% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ์  ค่าน้ าหนัก  40% 
2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวัง

หลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2.3) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ 

- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 
ภาคการศึกษา) 

- รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) สามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร 

 
ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ 

1. ใช้คะแนน (40 คะแนน) 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  20% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

https://admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 83 - 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  10% 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ค่าน้ าหนัก  10% 
3. สอบสัมภาษณ์  ค่าน้ าหนัก  50% 

3.1) วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.2) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถ ดังนี้ 

- ทักษะการร้องเพลงตามความถนัดของผู้สมัคร 
- ทักษะการเต้นประกอบจังหวะตามโจทย์ที่ได้รับ (ทดสอบเป็นกลุ่มกับผู้สอบท่านอ่ืน) 
- ทักษะการน าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามโจทย์ที่กรรมการก าหนดในห้องสอบ 

(หากมีทักษะภาษาท่ีสามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 

แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) และรายงานการตรวจสุขภาพและ
เอกซเรย์ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF 

ขนาดไม่เกิน 5 MB ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
1.2) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ 
1.3) รายละเอียดการท ากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม 
1.4) ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง และวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์  

คลิปแนะน าตัวผู้สมัครพร้อมประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เคยท าในระหว่างการศึกษา พร้อมบอกเหตุผลที่
เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไม่เกิน 2 นาที ให้อัปโหลด
ลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

1.5) ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ คลิปการเต้น ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความ
ยาวไม่เกิน 1 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

1.6) ผลงานการเป็น Blogger อาทิ  Youtuber, KOL (Key Opinion Leader) , Micro Influencer หรือ 
Content Creator หรืออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ให้น า Link Channel มาแสดงในแฟ้ม
สะสมผลงาน 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ PDF ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 

MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

https://admission.su.ac.th/
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ 
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 อุทัยธานี และ
กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ านวนรับ  60 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 6  หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  20% 
1.2. ความถนัดทั่วไป (GAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  80% 
หรือ 
ส าหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
พาณิชยการ) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  20% 
1.2) V-NET ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ ดังนี้  

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก ค่าน้ าหนัก  40% 
(1) วิชา 511 ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
(2) วิชา 512 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ความรู้ด้านสมรรถนะท่ัวไป ค่าน้ าหนัก  40% 
(3) วิชา 513 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
(4) วิชา 514 ทักษะการจัดการงานอาชีพ 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร 
นักศึกษาชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 
A4 พร้อมติดรูปถ่าย 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 (ภาค
การศึกษาต้น)) หรือเทียบเท่า หรือ 

3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
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หมายเหตุ   ผู้สมัครในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)  
ต้องส่งส าเนาผลคะแนนสอบ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) มายังมหาวิทยาลัยทาง Email : 
su.tcassu@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

สาธารณสุข ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ 
หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร 

นักศึกษาชาวต่างชาติ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 

A4 พร้อมติดรูปถ่าย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา ((ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือ 6 ภาคการศึกษา) (ถ้ามี) 
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 
การส่งเอกสาร 

1. การจัดส่งเอกสาร 
1.1) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU-TCAS รอบท่ี 2 (นายชาตรี ค าเอก) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 
เบอร์ 08-6711-8596 

1.2) อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 6  หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  70% 
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1.2. ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  15% 
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก  15% 

หรือ  
ส าหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
พาณิชยการ) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  20% 
1.2) V-NET  

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก ค่าน้ าหนัก  40% 
(1) วิชา 511 ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
(2) วิชา 512 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ความรู้ด้านสมรรถนะท่ัวไป ค่าน้ าหนัก  40% 
(3) วิชา 513 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
(4) วิชา 514 ทักษะการจัดการงานอาชีพ 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร 
นักศึกษาชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 
A4 พร้อมติดรูปถ่าย 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) 
หรือเทียบเท่า หรือ 

3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
หมายเหตุ  ผู้สมัครในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)  

ต้องส่งส าเนาผลคะแนนสอบ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) มายังมหาวิทยาลัยทาง Email : 
su.tcassu@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

สาธารณสุข ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ 
หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร 

นักศึกษาชาวต่างชาติ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 

A4 พร้อมติดรูปถ่าย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา ((ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี) 
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 
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การส่งเอกสาร 
1. การจัดส่งเอกสาร 

1.1) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU-TCAS รอบท่ี 2 (นายชาตรี ค าเอก) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 
เบอร์ 08-6711-8596 

1.2) อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 6  หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  50% 
1.2. วิชาสามัญ 9 วิชา  

(1) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 ค่าน้ าหนัก  10% 
(2) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่าน้ าหนัก  10% 

1.3. ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  30% 

หรือ 
ส าหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
พาณิชยการ) 
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  20% 
1.2. V-NET ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ ดังนี้  

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก ค่าน้ าหนัก  40% 
(1) วิชา 511 ทักษะภาษาและการสื่อสาร 
(2) วิชา 512 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ความรู้ด้านสมรรถนะท่ัวไป ค่าน้ าหนัก  40% 
(3) วิชา 513 ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
(4) วิชา 514 ทักษะการจัดการงานอาชีพ 
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2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร 
นักศึกษาชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 
A4 พร้อมติดรูปถ่าย 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) 
หรือเทียบเท่า หรือ 

3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
หมายเหตุ   ผู้สมัครในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)  

ต้องส่งส าเนาผลคะแนนสอบ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) มายังมหาวิทยาลัยทาง Email : 
su.tcassu@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

สาธารณสุข ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ 
หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร 

นักศึกษาชาวต่างชาติ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 

A4 พร้อมติดรูปถ่าย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา ((ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี) 
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 
การส่งเอกสาร 

1. การจัดส่งเอกสาร 
1.1) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU-TCAS รอบท่ี 2 (นายชาตรี ค าเอก) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 
เบอร์ 08-6711-8596 

1.2) อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร จ านวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 6  หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  100% 
หรือ ส าหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ         
พาณิชยการ 
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  100% 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร 
นักศึกษาชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 
A4 พร้อมติดรูปถ่าย 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) 
หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี) หรือ 

3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ   ผู้สมัครในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)  

ต้องส่งส าเนาผลคะแนนสอบ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) มายังมหาวิทยาลัยทาง Email : 
su.tcassu@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

สาธารณสุข ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ 
หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร 

นักศึกษาชาวต่างชาติ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/ สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ 

A4 พร้อมติดรูปถ่าย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา ((ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี) 
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 
การส่งเอกสาร 

1. การจัดส่งเอกสาร 
1.1) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

https://admission.su.ac.th/
mailto:su.tcassu@gmail.com%20ภายใน
https://admission.su.ac.th/%20หัวข้อ
https://admission.su.ac.th/%20หัวข้อ
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โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบท่ี 2 (นายชาตรี ค าเอก) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขที ่1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 
เบอร์ 08-6711-8596 

1.2) อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการโควตา 38 จังหวัด 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 60 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี  
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังใหอั้ปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 
 

https://admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 92 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 60 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นที่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุ รี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 60 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นที่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 

https://admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 93 - 

นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีน บุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  25% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  25% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  25% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นที่ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีน บุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 

https://admission.su.ac.th/
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สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ข้ันต่ า  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
 
 

https://admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 95 - 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 60 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 

https://admission.su.ac.th/
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(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  10% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชุมชน จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  15% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  15% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  15% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  10% 
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หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังใหอั้ปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  10% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา    
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
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- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิ งห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

https://admission.su.ac.th/
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 

กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังใหอั้ปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง 
นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช  นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพล
ภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก  20%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2* ค่าน้ าหนัก  30%    เกณฑ์ขั้นต่ า  10% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
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2. ระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือหนังสือรับรองที่
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564 ) ที่รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 และข้อ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของ

ประเทศ 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กรุงเทพฯ 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 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 38 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) หรือก าลังศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา)  หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษา) 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)   ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา   ค่าน้ าหนัก  90%     

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 * หรือ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 *                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 

หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน 
Zoom Application และรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ทาง LINE Application ขอให้ผู้สมัครอ่านข้ันตอนและ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปี

การศึกษา 2564) ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 

วิธีการคัดเลือก 
 แบ่งออกเป็น 3 พ้ืนฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพ้ืนฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้ 

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
1.1) ใช้คะแนน 

1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
2.1) ใช้คะแนน 

2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 * หรือ 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 * 

    หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  50% 
3. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 

3.1) ใช้คะแนน 
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 
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3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)   ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) * 
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) * 
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) * 
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) *   ค่าน้ าหนัก  20% 
(6) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) * 
(7) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) * 
(8) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) * 

    หมายเหตุ  * เลือกยื่นคะแนน 1 กลุ่มวิชาภาษาเท่านั้น 
สอบสัมภาษณ์ 

1. สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 08.30 น.  รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
ให้ผู้สมัครติดตามขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2. สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด เซ็นรับรองส าเนา

ถูกต้อง (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 
การส่งเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)  

- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน จ านวนรับ 15 คน 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จ านวนรับ 15 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแกนกลางหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ 
วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก) 
 แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพ้ืนฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้ 

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
1.1. ใช้คะแนน 

1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50%     
(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 49 ฟิสิกส์                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
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1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ 
2.1. ใช้คะแนน 

2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(3) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 

2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก  20% 

สอบสัมภาษณ์ 
1. สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้ผู้สมัคร

ติดตามรายละเอียดจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

2.1) วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ันและเป้าหมายในการศึกษา  50 คะแนน 
2.2) บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์  30 คะแนน 
2.3) อ่ืน ๆ       20 คะแนน 

3. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
3.1) บัตรประชาชนฉบับจริง 
3.2) ส าเนาของระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณี
ที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา(ปี

การศึกษา 2564) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนา
ด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารการรับสมัครที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาด

ไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ จ านวนรับ 12 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  90% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(3) วิชา 29 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 

   หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1) สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน 
Zoom Application โดยรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ทาง LINE Application ขอให้ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2.2) สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปี

การศึกษา 2564) ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาค

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
วิธีการคัดเลือก 
 แบ่งออกเป็น 3 พื้นฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพ้ืนฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้ 

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
1.1) ใช้คะแนน 

1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
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(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
2.1) ใช้คะแนน 

2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 * หรือ 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 * 

    หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  50% 
3. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 

3.1) ใช้คะแนน 
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)   ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) * 
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) * 
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) * 
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) *   ค่าน้ าหนัก  20% 
(6) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) * 
(7) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) * 
(8) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) * 

    หมายเหตุ  * เลือกยื่นคะแนน 1 กลุ่มวิชาภาษาเท่านั้น 
สอบสัมภาษณ์ 

1. สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 08.30 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
ให้ผู้สมัครติดตามขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2. สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด เซ็นรับรองส าเนา

ถูกต้อง (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 
การส่งเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ) 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน จ านวนรับ 5 คน 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จ านวนรับ 5 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จ านวนรับ 5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก) 
 แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพ้ืนฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้ 

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
1.1. ใช้คะแนน 

1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50%     
(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 49 ฟิสิกส์                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 

1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ 
2.1. ใช้คะแนน 

2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 
(3) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2                          เกณฑ์ข้ันต่ า  20% 
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป                          เกณฑ์ข้ันต่ า  15% 

2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก  20% 
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สอบสัมภาษณ์ 
1. สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้ผู้สมัคร

ติดตามรายละเอียดจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

2.1) วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ันและเป้าหมายในการศึกษา  50 คะแนน 
2.2) บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์  30 คะแนน 
2.3) อ่ืน ๆ       20 คะแนน 

3. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
3.1) บัตรประชาชนฉบับจริง 
3.2) ส าเนาของระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณี
ที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา(ปี

การศึกษา 2564) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนา
ด้านหลังด้วย) 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารการรับสมัครที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาด

ไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการโควตาส าหรับนักเรยีนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ปกครองที่ท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/
สื่อสารมวลชน (วิชาชีพนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน อาทิเช่น อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
สื่อสารมวลชน บริษัทที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา การสื่อสารการตลาด เป็นต้น) 

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น) 
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 

วิธีการคัดเลือก 
แบ่งออกเป็น 3 พื้นฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพ้ืนฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้ 
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

1.1) ใช้คะแนน 
1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
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(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก  20% 

2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
2.1) ใช้คะแนน 

2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 * หรือ 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 * 

    หมายเหตุ * วิชาล าดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา 
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  50% 
3. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 

3.1) ใช้คะแนน 
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 

3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)   ค่าน้ าหนัก  30% 
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) * 
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) * 
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) * 
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) *   ค่าน้ าหนัก  20% 
(6) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) * 
(7) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) * 
(8) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) * 

    หมายเหตุ  * เลือกยื่นคะแนน 1 กลุ่มวิชาภาษาเท่านั้น 
สอบสัมภาษณ์ 

1. สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 08.30 น.  รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
ให้ผู้สมัครติดตามขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2. สิ่งที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาต้น) 
3. หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงความเป็นบุตรหรือทายาทตามกฎหมายของผู้ปกครองที่ท างานวิชาชีพด้านนิเทศ

ศาสตร์/สื่อสารมวลชน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร เป็นต้น 
4. หนังสือหรือเอกสารรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดที่ผู้ปกครองท างานอยู่ อัปโหลดไฟล์

เอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร โดยขนาด
ไฟล์แต่ละไฟล์จะต้องไม่เกิน 10 MB 

การส่งเอกสาร 
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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