
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบ 2 โควตา (Quota) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที ่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื ่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื ่อเข้าศึกษา                    
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) นั้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ื อ         
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 
(Quota) เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) เพ่ิมเติม ในส่วนของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

รอบท่ี  2  โควตา (Quota) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                   จ านวน 4 คน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                   จ านวน 4 คน   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์                 จ านวน 4 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           จ านวน 4 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           จ านวน 4 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                   จ านวน 4 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์          จ านวน 4 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์                 จ านวน 4 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี                จ านวน 4 คน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                จ านวน 4 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม                   จ านวน 4 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 
2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่จัดท าบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง 

(MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 4 โรงเรียน 
ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2.2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
2.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
2.4 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 ตาบอดทั้งสองข้าง 
3.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเคมี)  

 3.3 หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.4 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

  3.5 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
3.6 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
3.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น 
     อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.8 ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมเครื่องกล 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้น
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้น
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี ่ยสะสม (คะแนนเฉลี ่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 

 

ธุรกิจวิศวกรรม 1. ทุกแผนการศึกษา  
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี ่ยสะสม (คะแนนเฉลี ่ยสะสมรวมทุก

รายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00  
 

รายละเอียดวิธีการคัดเลือก 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนที่จัดท าบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) และ

บันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั ้น ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 
จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

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

 

การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

   เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) (โครงการปกติ) (สาขาวิชาที่สมัครสอบ) 

2. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร 
3. ก าหนดส่ง ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

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





