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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง การปรับเพิ่มจํานวนรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 

รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 3  

รับกลางรวมกัน (Admission) นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการคัดเลือกรอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบ 2 โควตา 

(Quota) เสร็จสิ้นแลว และมีที่นั่งวางในการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศปรับเพ่ิมจํานวน

รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 

2565 รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

ขอมูลใดที่ไมปรากฏในประกาศฉบับนี้ใหเปนไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณา 

และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

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

ประกาศ  ณ  วันที่    11    พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง) 
ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ประธานกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกฯ
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เอกสารแนบทายประกาศ 

เรื่อง การปรับเพิ่มจํานวนรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 

การปรับเพิ่มจํานวนรับสมัคร 

จํานวนรับเขาศึกษา รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) จําแนกตามคณะ 

เดิม  

ลําดับ คณะวิชา จํานวนรับ (เดิม) 

1 จิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 42 

2 สถาปตยกรรมศาสตร 25 

3 โบราณคด ี 245 

4 อักษรศาสตร 623 

5 ศึกษาศาสตร 309 

6 วิทยาศาสตร 790 

7 เภสัชศาสตร 130 

8 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 355 

9 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 410 

10 วิทยาการจัดการ 1140 

11 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 240 

 รวมทั้งสิ้น 4,309 

ปรับเพิ่มเปน  

ลําดับ คณะวิชา จํานวนรับ (ใหม) 

1 จิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 42 

2 สถาปตยกรรมศาสตร 45 

3 โบราณคดี 262 

4 อักษรศาสตร 733 

5 ศึกษาศาสตร 476 

6 วิทยาศาสตร 935 

7 เภสัชศาสตร 130 

8 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 440 

9 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 410 

10 วิทยาการจัดการ 1,310 

11 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 285 

 รวมทั้งสิ้น 5,068 
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จํานวนรับเขาศึกษา รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) สาขาวิชาที่ปรับเพิ่มจํานวนรับ 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
จํานวนรับ 

เดมิ ปรับแผน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

หลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) 10 30 

คณะโบราณคดี 

โครงการรับตรง   

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 35 36 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 30 40 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 30 33 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 53 

คณะอักษรศาสตร 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 5 10 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา 25 35 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 15 40 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคตีศิลปไทย) 3 8 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) 5 10 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 55 70 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาญี่ปุน (โครงการพิเศษ) 55 75 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 20 30 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 25 40 

คณะศึกษาศาสตร 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 10 14 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ 15 25 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 15 28 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 10 22 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 20 30 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 34 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวทิยา 20 30 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวทิยา (โครงการพิเศษ) 30 65 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 10 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 10 
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หลักสูตรและสาขาวิชา 
จํานวนรับ 

เดมิ ปรับแผน 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 5 15 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 15 25 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 5 15 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 13 

คณะวิทยาศาสตร 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 50 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 60 100 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟสิกส 50 60 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 55 75 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 55 75 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 30 40 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) 20 30 

โครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร   

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) 15 30 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 30 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 20 40 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 10 20 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจวิศวกรรม 15 30 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 30 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 10 

คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการเด็ก ดี มีโอกาส   

กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 100 120 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 100 120 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 100 120 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 100 120 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (โครงการพิเศษ) 90 120 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ) 100 120 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ) 100 120 
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หลักสูตรและสาขาวิชา 
จํานวนรับ 

เดมิ ปรับแผน 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ (โครงการพิเศษ) 100 120 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ) 120 140 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร

แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 
15 30 

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 

(โครงการพิเศษ) 
15 25 

  

 


