-2เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การปรับเพิ่มจานวนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา (Quota) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
การปรับเพิ่มจานวนรับสมัคร
จำนวนรับเข้ำศึกษำ รอบ 2 โควตำ (Quota) จำแนกตำมคณะ
เดิม
ลาดับ

คณะวิชา

จานวนรับ (เดิม)

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

10

ดุริยางคศาสตร์

11

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

410

12

วิทยาการจัดการ

560

13

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

170

524
95

รวมทั้งสิ้น

2,917

ปรับเพิ่มเป็น
ลาดับ

คณะวิชา

จานวนรับ (ใหม่)

1

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

18

2

สถาปัตยกรรมศาสตร์

40

3

โบราณคดี

14

4

มัณฑนศิลป์

70

5

อักษรศาสตร์

207

6

ศึกษาศาสตร์

341

7

วิทยาศาสตร์

488

8

เภสัชศาสตร์

46

9

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10

ดุริยางคศาสตร์

11

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

410

12

วิทยาการจัดการ

560

13

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

180

644
95

รวมทั้งสิ้น

3,113

-3จำนวนรับเข้ำศึกษำ รอบ 2 โควตำ (Quota) สำขำวิชำที่ปรับเพิ่มจำนวนรับ
หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ
เดิม

ปรับแผน

12

20

3

5

20

30

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

40

50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

40

50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

30

50

20

26

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

20

30

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

30

40

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

20

30

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

5

15

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

5

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

10

20

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

5

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5

15

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

คณะเภสัชศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต **
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการปกติ)

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ)

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)

-4หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ
เดิม

ปรับแผน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

5

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

5

20

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

5

15

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

5

20

15

25

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)

** ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครในสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสมัครสอบวิชำเฉพำะ ด้วย
กาหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะ
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ขอยกเลิ ก การจั ด สอบวิ ช าเฉพาะ ปี ก ารศึ ก ษา 2565 วิ ช า 0600 ทั ก ษะภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศตารางกาหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะใหม่ ดังนี้
วันที่
เวลำ
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
จิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ (จัดสอบแบบออนไลน์)
26 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0100 องค์ประกอบศิลป์
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0101 สร้างสรรค์
27 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
27 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0103 วาดเส้น
มัณฑนศิลป์
26 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. 0400 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0402 ออกแบบผลิตภัณฑ์
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0403 ประยุกตศิลปศึกษา
26 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น. 0404 เครื่องเคลือบดินเผา
26 มีนาคม 2565
26 มีนาคม 2565
อักษรศำสตร์
26 มีนาคม 2565
26 มีนาคม 2565

สำขำวิชำที่ต้องสอบ
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะมัณฑนศิลป์ ทุกสาขา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

13.30 – 16.30 น.
13.30 – 16.30 น.

0405
0406

ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

09.00 – 11.00 น.
09.00 – 12.00 น.

0500
0501

การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
สังคีตศิลป์ไทย
สาขาวิชานาฏยสังคีต
(สังคีตศิลป์ไทย)

เภสัชศำสตร์
27 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

0800

PSAT

คณะเภสัชศาสตร์

-5เปลี่ยนแปลง - แก้ไข - เพิ่มเติม เกณฑ์การรับสมัครฯ
รอบ 2 โควตำ
คณะศึกษาศาสตร์
โครงกำรสืบสำนภำษำไทย
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
จำนวนรับ 16 คน
เดิม
กำรคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ
(1) วิชา 0600 ทักษะภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 80%
2. สอบสัมภำษณ์
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 ามาในวัน สอบสั มภาษณ์ ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบสั มภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตั ว
นักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และบัตรประจาตัวสอบคัดเลือก พร้อมทั้งเอกสารสาคัญ
ทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
แก้ไขเป็น
กำรคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงำน โดยให้ผู้สมัครส่งแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์
ไม่จากัดจานวนหน้า โดยนาเสนอประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ส่งมายังคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทาง Google Form : https://forms.gle/6NDb7gQ85yfHRHjx7
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565
2. ใช้คะแนน
2.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 20%
2.2) สอบสัมภาษณ์
ค่าน้าหนัก 80%
โดยการสัมภาษณ์มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ
(1) ด้ า นความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม การใช้ ภ าษาไทย การแต่ ง ค า
ประพันธ์
(2) การสัมภาษณ์ความสามารถพิเศษทางภาษาไทย

-6คณะดุริยางคศาสตร์
โครงกำรนักเรียนผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรี
หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต (โครงกำรพิเศษ)
- วิชำเอกดนตรีคลำสสิก
จำนวนรับ 10 คน
- วิชำเอกดนตรีและสื่อสร้ำงสรรค์
จำนวนรับ 10 คน
- วิชำเอกดนตรีแจ๊ส
จำนวนรับ 15 คน
- วิชำเอกดนตรีเชิงพำณิชย์
จำนวนรับ 20 คน
- วิชำเอกละครเพลง
จำนวนรับ 10 คน
- วิชำเอกผู้ประกอบกำรดนตรีศึกษำ
จำนวนรับ 10 คน
เดิม
คุณสมบัติเฉพำะหลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา หรือ
3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี” หรือ
4. เป็ น นั กเรี ย นที่เข้าร่ ว มโครงการค่ายดุริยศิล ปินศิล ปากร หรือโครงการเรียนดนตรีวิธีศิล ปากร หรือ
โครงการ SU4Life หรือโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีสาหรับบุคคลทั่วไป
5. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
6. สาหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก และวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่ อง
ดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
7. สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก
หรือขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี
8. ส าหรั บ วิช าเอกดนตรี แจ๊ ส มีความสามารถปฏิ บัติเ ครื่ อ งดนตรี แจ๊ส / ขับร้องแจ๊ส ตามที่กาหนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
9. สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ
ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
10. สาหรับวิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพื้นฐานการเต้นรา ตามที่กาหนด
ในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
วิธีกำรคัดเลือก
1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) (60 คะแนน) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ)
2 สัมภำษณ์ (40 คะแนน) วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้
(1) วิชาเอกดนตรีคลาสสิก เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่
กาหนด
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สร้างสรรค์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
(3) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
(4) วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ การแต่งเพลง และแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
(5) วิชาเอกละครเพลง เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
โดยต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบ หรือแบ็คกิ้งแทร็คมาด้วย
(6) วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี และทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี และแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
หมำยเหตุ โดยให้นาเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือเครื่องดนตรีที่
ทางคณะจัดเตรียมไว้
2.2) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี https://music.su.ac.th/
2.3) เอกสำรที่ต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ ได้แก่
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา)
- รายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรย์ ตามแบบฟอร์ม ของมหาวิ ทยาลั ย (ฉบับจริ ง )
สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ https://admission.su.ac.th/ หั ว ข้ อ เอกสาร
ประกอบการสมัคร
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา 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
ภาคการศึกษา)
1.3) ประกำศนียบัตรกำรสอบวัดระดับมำตรฐำนทำงดนตรี
(1) สาหรับทุกวิชาเอก วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และวิชำโสตทักษะ
จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครสามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง โดย
ใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถ
ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn
Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนย์สอบ
เทีย บดนตรี แห่ งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลั กสู ตรสอบของ
Trinity และ ABRSM เกรด 5
(2) สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ วิชำวัดแววควำมรู้ดนตรีและสื่อสร้ำงสรรค์
ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี วิ ธี ศิ ล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 (ถ้ามี สามารถนาไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
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1.4)

1.5)

1.6)
1.7)

(3) สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ วิชำกำรแต่งเพลง ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรี
วิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 (ถ้ามี สามารถ
นาไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
(4) วิ ช ำปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี วิ ธี ศิ ล ปากร Silpakorn
Music Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ า มี สามารถน าไปใช้ ใ นการตั ด สิ นผลใน
รอบสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่วิชาเอกกาหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไม่
เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ
- ส าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี ค ลาสสิ ก วิ ช าเอกดนตรี แ ละสื่ อ สร้ า งสรรค์ และวิ ช าเอก
ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6
- สาหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส เกรด 6
- ส าหรั บ วิช าเอกดนตรีเชิงพาณิช ย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิ ก หรือแจ๊ส /ขับร้อง
คลาสสิก หรือแจ๊ส เกรด 6
- สาหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับร้องคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film
หรือขับร้องแจ๊ส เกรด 6
คลิปวิดีโอการแสดงดนตรี การเต้น และการสอนดนตรี ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบ
ความสามารถทางด้านดนตรี https://music.su.ac.th/ ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา
Link ม า แ ส ด ง ใ น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ( ตั ว อ ย่ า ง ค ลิ ป ก า ร แ ส ด ง ด น ต รี
https://youtube.com/SilpakornMusic)
- สาหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาว
ไม่น้อยกว่า 7 นาที
- สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก
หรือขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที
- สาหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที
- สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ คลิปการแสดงดนตรี 1 บทเพลง โดยเลือกบรรเลง บท
เพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7
นาที
- สาหรับวิชาเอกละครเพลง จานวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการขับร้องเพลง ความ
ยาวไม่เกิน 5 นาที และคลิปการเต้น ไม่จากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที
- สาหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จานวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการ
แสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที และคลิปการสอน
ดนตรีในระดับชั้นหรือหัวข้อขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 15 นาที
สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่
ได้รั บ การเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่ อออนไลน์ ที่ มี
กิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์กาหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และ
ความสาเร็จของผลงาน จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
รายละเอียดการทากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
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คุณสมบัติเฉพำะหลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา หรือ
3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี” หรือ
4. เป็ น นั กเรี ย นที่เข้าร่ ว มโครงการค่ายดุริยศิล ปินศิล ปากร หรือโครงการเรียนดนตรีวิธีศิล ปากร หรือ
โครงการ SU4Life หรือโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีสาหรับบุคคลทั่วไป
5. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
6. สาหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก / ขับร้องคลาสสิก ตามที่
กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
7. สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก / ขับร้องคลาสสิก
หรือขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี
8. ส าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี แ จ๊ ส มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี แ จ๊ ส / ขั บ ร้ อ งแจ๊ ส ตามที่ ก าหนด
ในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
9. สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม / ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ
ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
10. สาหรับวิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพื้นฐานการเต้นรา ตามที่กาหนด
ในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
11. ส าหรั บ วิ ช าเอกผู้ ป ระกอบการดนตรี ศึ ก ษา มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ค ลาสสิ ก แจ๊ ส /
ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส / บทเพลงสมัยนิยมตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี
วิธีกำรคัดเลือก
1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) (60 คะแนน) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ)
2 สัมภำษณ์ (40 คะแนน) วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้
(1) วิช าเอกดนตรี คลาสสิ ก เข้าสอบสั มภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ต าม
ที่กาหนด
(2) วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ตามทีก่ าหนด
(3) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
(4) วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตาม
ที่กาหนด

- 10 (5) วิชาเอกละครเพลง เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
โดยต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบ หรือแบ็คกิ้งแทร็คมาด้วย
(6) วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี และทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี และแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามที่กาหนด
หมำยเหตุ โดยให้นาเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือเครื่องดนตรี
ที่ทางคณะจัดเตรียมไว้
2.2) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี https://music.su.ac.th/
2.3) เอกสำรที่ต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ ได้แก่
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา)
- รายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรย์ ตามแบบฟอร์ม ของมหาวิ ทยาลั ย (ฉบับจริ ง )
สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ https://admission.su.ac.th/ หั ว ข้ อ เอกสาร
ประกอบการสมัคร
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา 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
ภาคการศึกษา)
1.3) ประกำศนียบัตรกำรสอบวัดระดับมำตรฐำนทำงดนตรี
(1) สาหรับทุกวิชาเอก วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และวิชำโสตทักษะ
จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครสามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง โดย
ใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถ
ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn
Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนย์สอบ
เทีย บดนตรี แห่ งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลั กสู ตรสอบของ
Trinity และ ABRSM เกรด 5
หมำยเหตุ ส าหรั บ วิชาเอกผู้ ประกอบการดนตรีศึกษา สามารถส่ งประกาศนีย บัตรของ
Yamaha Grade Examination (Fundamental) เกรด 5 โดยไม่จากัดระยะเวลาหมดอายุ
(2) สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ วิชำวัดแววควำมรู้ดนตรีและสื่อสร้ำงสรรค์
ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี วิ ธี ศิ ล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 (ถ้ามี สามารถนาไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
(3) สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ วิชำกำรแต่งเพลง ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรี
วิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 (ถ้ามี สามารถ
นาไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
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1.4)

1.5)

1.6)
1.7)

(4) วิ ช ำปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี วิ ธี ศิ ล ปากร Silpakorn
Music Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ า มี สามารถน าไปใช้ ใ นการตั ด สิ นผลใน
รอบสอบสั มภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลื อกที่วิช าเอกกาหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ
- สาหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6
- สาหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส เกรด 6
- ส าหรั บ วิช าเอกดนตรีเชิงพาณิช ย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิ ก หรือแจ๊ส /ขับร้อง
คลาสสิก หรือแจ๊ส เกรด 6
- สาหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับร้องคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film
หรือขับร้องแจ๊ส เกรด 6
- วิชาเอกผู้ ประกอบการดนตรี ศึ กษา ปฏิบัติเครื่องดนตรี คลาสสิ ก หรือแจ๊ส/ ขับร้ อง
คลาสสิก หรือแจ๊ส เกรด 6
หมำยเหตุ สาหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา สามารถส่งประกาศนียบัตรของ
Yamaha Grade Examination (Performance) เกรด 5 โดยไม่ จ ากั ด ระยะเวลา
หมดอายุ
คลิปวิดีโอการแสดงดนตรี การเต้น และการสอนดนตรี ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบ
ความสามารถทางด้านดนตรี https://music.su.ac.th/ ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา
Link ม า แ ส ด ง ใ น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ( ตั ว อ ย่ า ง ค ลิ ป ก า ร แ ส ด ง ด น ต รี
https://youtube.com/SilpakornMusic)
- สาหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาว
ไม่น้อยกว่า 7 นาที
- สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก
หรือขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที
- สาหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที
- ส าหรั บ วิช าเอกดนตรีเชิงพาณิช ย์ คลิ ปการแสดงดนตรี 1 บทเพลง โดยเลื อกบรรเลง
บทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7
นาที
- ส าหรั บ วิช าเอกละครเพลง จานวน 2 คลิ ปวิดีโ อ ประกอบด้ว ย คลิ ปการขับร้องเพลง
ความยาวไม่เกิน 5 นาที และคลิปการเต้น ไม่จากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที
- สาหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จานวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการ
แสดงดนตรีคลาสสิก แจ๊ส / ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส / บทเพลงสมัยนิยม ความยาวไม่น้อย
กว่า 7 นาที และคลิปการสอนดนตรีในระดับชั้นหรือหัวข้อขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร
ความยาวไม่เกิน 15 นาที
สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลง
ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มี
กิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์กาหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และ
ความสาเร็จของผลงาน จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
รายละเอียดการทากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

