ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 1
______________
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 - 3 เสร็จสิ้นแลวนั้น เนื่องดวยยังมีผูประสงคจะสมั คร
เขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเปนการขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับผูสนใจ มหาวิทยาลัยจึงประสงคที่จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 (Direct Admission) ชวงที่ 1 จํานวนรับทั้งสิ้น 8 คณะ
วิชา ดังมีรายละเอียด ปฏิทินการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอื่น ๆ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จึงใหประกาศดังนี้
ปฏิทินการสอบคัดเลือก SU – TCAS
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 1 : ระยะเวลา 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565
วันที่ 25 – 31 พ.ค. 65
วันที่ 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65
วันที่ 5 มิ.ย. 65
วันที่ 6 มิ.ย. 65
วันที่ 8 – 9 มิ.ย. 65
วันที่ 14 มิ.ย. 65
วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 65
วันที่ 21 มิ.ย. 65
วันที่ 22 มิ.ย. 65
วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 65

รับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th
ชําระเงินคาสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบ 4 (ชวงที่ 1) ครั้งที่ 1
สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาระบบ TCAS
ผูผานการคัดเลือกรอบ 4 (ชวงที่ 1) ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบ 4 (ชวงที่ 1) ครั้งที่ 2
ผูผานการคัดเลือกรอบ 4 (ชวงที่ 1) ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com
ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทางเว็บไซต
https://reg.su.ac.th และชําระเงินตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
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คุณสมบัติของผูสมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป น ผู ยึด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ทรงเป น ประมุ ข ยกเวน นั ก ศึ ก ษาชาว
ตางประเทศ
1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับ
ผูสมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
หมายเหตุ สํ า หรั บ ผู ส มั ค รที่ ไ ปศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ณ ต า งประเทศ ในช ว งเวลาหนึ่ ง
ใหคํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น
1.3 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
และปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ
1.4 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
1.5 ไมเปนผูที่ถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือกระทําผิดตาง ๆ ที่
ไมใชทางวิชาการ
1.6 ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ชวงเวลา 3 ปที่ผานมา
1.7 ตองไมเปนผูที่กําลังศึกษาเกินกวาชั้นปที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่รวมในการคัดเลือกนี้ เวนแตจะไดลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียกอน
1.8 ไมไดยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกเขาศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 หรือทําการสละสิทธิ์ 2 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยที่
เขาระบบ TCAS ปการศึกษา 2565
2. คุณสมบัติเฉพาะ เปนไปตามประกาศของแตละสาขาวิชา
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่ง และหากตรวจสอบ
พบวา เอกสารที่ใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ หรือเปนเอกสารที่เกิดจากการคัดลอกผลงานหรือแนวคิดของ
ผูอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปน
นักศึกษาทันที
เกณฑการพิจารณาคัดเลือก
โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถามี)
3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถามี)
4. คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผูสมัครตองสมัครสอบกับ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ ทปอ. กําหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
สอบไดที่เว็บไซต https://student.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากําหนดในการคัดเลือก
ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรจะประสานงานในการขอรั บผลคะแนนทดสอบของผูส มัค รจาก ทปอ. มา
ประมวลผลคะแนน ผูสมัครไมตองยื่นผลคะแนนทดสอบไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร
5. การสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
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เนื่องจากแตละคณะ/สาขาวิชามีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑการคัดเลือกเปนการเฉพาะ
ดังนั้น ผูสมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑการคัดเลือกตามที่คณะ/สาขาวิชา/โครงการ
กําหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
รายละเอียดวิธีการสมัคร
การสมัครรอบ 4 ทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th (หากมีปญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพทติดตอได
ที่เบอร 0-3425-5750 หรือ 0-3410-9686 ตอ 200331-200332 กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 2)
คาธรรมเนียมการสมัคร
- คาสมัคร 400 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารตามอัตราที่ธนาคารกําหนด
เลือกสอบไดหนึ่งหลักสูตรหรือหนึ่งโครงการหรือหนึ่งสาขาวิชาเทานั้น (ถาเลือกสมัครมากกวา 1 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยจะถือวาการสมัครครั้งสุดทายที่มีการชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลวเปนครั้งที่ตองการ และครั้งที่สมัครกอนหนา
จะถื อเป นโมฆะ แมวาจะชํา ระเงิน คา สมั ครแลว ก็ ตาม) โดยพิมพใบชํ า ระเงิน ในขั้ นตอนสุด ท ายหลั งจากการสมั ค รผ า น
อินเตอรเน็ตเสร็จสิ้น ชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผานขั้นตอนและชองทางการชําระเงินอื่นที่
มหาวิทยาลัยกําหนดภายหลัง (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการสมัคร
ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ ของแตละรอบใหถี่ถวน (โปรดศึกษาขอมูลดวยตนเองเพื่อประโยชนข อง
ผูสมัครเอง)
ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัค รผานระบบรับสมัครออนไลนทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th ตามวัน ที่ที่
กําหนดในการรับสมัคร โดยสรางบัญชีและรหัสผานของผูสมัคร และดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุบนเว็บไซต (โปรด
บันทึกขอมูลการรับสมัครดวยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง กอนบันทึกและยืนยันขอมูล
มิฉะนั้นจะแกไขไมไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
พิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัครออนไลน และชําระเงินตามชองทางและวันที่ที่กําหนด หากผูสมัครมิไดดําเนินการ
ชําระเงินคาสมัครตามที่กําหนด จะถือวาการสมัครครั้งนั้นเปนโมฆะ
เมื่ อ ชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รเรี ย บร อ ยแล ว จึ ง จะถื อ ว า การสมั ค รเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ (โปรดตรวจสอบหลั ก ฐาน
การชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตามขอมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลตอการสมัคร) และโปรดเก็บหลักฐานการชําระ
เงินไวเพื่อใชตรวจสอบหากเกิดปญหา
ผู ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู ส มั ค ร และสถานะการชํ า ระเงิ น ได ห ลั ง จากชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รแล ว 3 วั น
(ไมนับรวมวันชําระเงินคาสมัครและวันหยุดทําการ) ทางระบบออนไลนที่ https://admission.su.ac.th
ถ า ผู ส มั ค ร ต อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น ก า ร เ ลื อ ก ใ ห ม จ ะ ต อ ง ทํ า ก า ร ส มั ค ร ใ ห ม ต า ม ขั้ น ต อ น แ ล ะ ชํ า ร ะ เ งิ น
คาสมัครใหมทั้งหมด โดยขอมูลการสมัครกอนหนานั้นจะถูกยกเลิก (ขอใหผูสมัครศึกษาขั้นตอนการสมัครใหเขาใจ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดระบุรายละเอียดไวในขั้นตอนการสมัครแลว)
การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครชําระเงินคาสมัครเปนที่เรียบรอยแลว
ภายในวัน เวลาที่กําหนดเทานั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาธรรมเนียมการสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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การสอบสัมภาษณและการตรวจรางกาย
1. ผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเขา รับ การตรวจสอบคุณสมบัติเ ฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิช ากํา หนด และเขา สอบ
สัมภาษณตามปฏิทินของแตละรอบ ทั้งนี้ จะแจงรายละเอียดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ของแตละคณะ/สาขาวิชา
ให ทราบอีก ครั้ง หากไมเขา รับ การสอบสัมภาษณตามที่กํา หนด จะถือวา สละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองนําหลักฐานมาแสดงตอหนาเจาหนาที่และ
กรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทั้งนี้ ใหนําหลักฐานที่ใชสมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ทั้งตนฉบับและสําเนาจํานวน 1 ชุด
2.1 ใบสมัครที่บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว พิมพ (Print) ผานระบบรับสมัครออนไลนทางเว็บไซต
https://admission.su.ac.th ติดรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
2.2 เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (แสดงฉบับจริง และสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
โดยแบงเปน
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเทา โดยมีคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้น ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
2) บัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาสอบสัมภาษณ (แสดงฉบับจริง และสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผูเขาสอบสัมภาษณ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4) รายละเอียดอื่น ๆ (ถามี) มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผู มีสิท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณ
3. ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคณะวิชาไปดําเนินการตรวจรางกายและเอกซเรยดวยตนเองที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายที่
เว็ บ ไซต https://admission.su.ac.th แล ว นํา ผลการตรวจไปแสดงในวั นสอบสั ม ภาษณ หรื อ ตามที่ ค ณะวิ ช า/
สาขาวิชากําหนด สําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตรอาจมีการตรวจรางกายซ้ําในสถานบริการของรัฐเพื่อยืนยันผลหากมี
ผลการตรวจรางกายขัดแยง ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถามี)
หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณตรวจสอบแลวพบวา ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่
กํ า หนด จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการประกาศรายชื่ อ เป น ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กของ
คณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ ต ามปฏิ ทิ น การรั บ สมั ค รทางเว็ บ ไซต
https://admission.su.ac.th พรอมวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการชําระเงินคาขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียน
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th โดยดูขั้นตอน
การชําระเงินดังกลาว ทางเว็บไซต https://reg.su.ac.th ทั้งนี้ ผูที่ไมไดชําระเงินตามที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เงื่อนไขการเขาศึกษา
1. ผู มีสิทธิ์เขาศึกษาและมีสิทธิ์เปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากตรวจสอบพบวา ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่
กําหนด หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษานั้นเปนโมฆะ
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัครและเงินคาขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียนในทุกกรณี
2. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวา ผูใดปลอม ใช หรืออางเอกสาร
ปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป
3. เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดําเนินการตามประกาศนี้ ตามความ
เหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาใหถือเปนที่สิ้นสุด
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสประจําตัวนักศึกษา และรายละเอียดการ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึก ษา พรอมปฏิทินการศึกษา ใหทราบทางเว็บไซต https://reg.su.ac.th หากมีขอสงสัยประการใด
สามารถติดตอสอบถามไดที่
กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ตอ 200331-32
โทรสาร 0-3425-5807
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท 0-3289-9686 ตอ
311010 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
312004 คณะวิทยาการจัดการ
313002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ข้นึ ทะเบียนเปนนักศึกษา
1. ตองเปนผูผานการคัดเลือก
2. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากปรากฏวาผูที่มีสิทธิ์เขา
ศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไมรับเขาศึกษา
หากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวา
กรณีใด ๆ
3. ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวาผูใดปลอม ใช หรือ
อางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผูนั้นออก
จากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป
การตัดสิทธิ์
1. ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาไมใชสิทธิ์
2. ผู มีสิทธิ์เขา ศึกษาแตไมรายงานตัว เพื่อเปนนักศึกษาใหมต ามเวลาและชองทางที่กํา หนดถือวา สละสิท ธิ์การเป น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงคที่จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 1 จํานวน
ทั้งสิ้น 8 คณะวิชา ดังมีรายละเอียด จํานวนรับเขาศึกษา คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอื่น ๆ
ดังตอไปนี้
จํานวนรับเขาศึกษา รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 1 จําแนกตามคณะ
ลําดับ

คณะวิชา

จํานวนรับ

5
อักษรศาสตร
211
ศึกษาศาสตร
620
วิทยาศาสตร
210
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
72
ดุริยางคศาสตร
250
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
780
วิทยาการจัดการ
75
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
2,223
หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตไดที่เว็บไซต https://admission.su.ac.th และอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต https://reg.su.ac.th
- ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต
https://student.mytcas.com ตามชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
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จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา
(โครงการพิเศษ) หมายความวา โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษา
ตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองดานงบประมาณและการดําเนินงาน
หลักสูตรและสาขาวิชา
คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุมภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา (โครงการพิเศษ))
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (โครงการพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ)

จํานวนรับ
5
5
211
30
15
10
15
24
50
6
5
1
10
5
40
620
30
20
10
60
100
40
50
30
15
20
20
20
20
100
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หลักสูตรและสาขาวิชา
จํานวนรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ)
50
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ)
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
5
โครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู)
20
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
210
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
20
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
20
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
5
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
20
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
20
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
20
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
20
คณะดุริยางคศาสตร
72
โครงการนักเรียนผูมีความรูความสามารถพิเศษทางดานดนตรี
หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจส (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย (โครงการพิเศษ)
2
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)
10
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศกึ ษา (โครงการพิเศษ)
10
โครงการสงเสริมเยาวชนสูอุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
10
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลู
เอนเซอร (โครงการพิเศษ)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ

จํานวนรับ
10
250
50
50
50
50
50
780

กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ (โครงการพิเศษ)

80
80
100
80
80
80
80
80
80
20

กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอิน
เทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม
(โครงการพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

10
10
75
10
10
40
5
10
2,223
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คณะอักษรศาสตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุมภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
 หลักสูตร กศน.
 GED
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 15%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) ป 2564-2565
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. ไมมีสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
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คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
จํานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
 หลักสูตร กศน.
 GED
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 20%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 30%
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง)
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตรทั่วไป

คาน้ําหนัก
คาน้ําหนัก
คาน้ําหนัก
คาน้ําหนัก
คาน้ําหนัก

80%
20%
20%
20%
20%
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1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง)
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา
3.00
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 10 หนวยกิต
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 60%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30% เกณฑขั้นต่ํา 25%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 25%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 25%
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย

- 14 -

การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง)
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา
2.75
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 10 หนวยกิต
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 60%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30% เกณฑขั้นต่ํา 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 20%
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ

จํานวนรับ 24 คน
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วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00
คาน้ําหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 15%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 20%
2. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio
คาน้ําหนัก 30%
2.1) รูปแบบ Portfolio ขนาด A4 จํานวนไมต่ํากวา 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ)
2.2) เอกสารใน Portfolio เปนเอกสารแสดงใหเห็นถึงผลงาน หรือความสนใจทางดานเทคโนโลยีการศึกษา
หรือการออกแบบและพัฒนาสื่อ หรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สอบสัมภาษณ
3.1) สอบสัมภาษณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน
3.2) การสอบสัมภาษณ
คาน้ําหนัก 20%
3.3) เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ คือ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
3. เอกสารคะแนน 9 วิชาสามัญ จํานวน 3 วิชา
4. เอกสารคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
เบอรติดตอ 061-739-4627 (คุณรจนา ทองภูเบศร)
2. สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาที่ E – mail: sitthichai124@gmail.com
3. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
4. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง)
2. ตองไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานจิตวิทยา
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 100%
(โดยตองไดคะแนน GAT ในสวนที่เปนภาษาอังกฤษตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลาง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก
1.2) ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50 คาน้ําหนัก
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6)
คาน้ําหนัก
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ

จํานวนรับ 6 คน

25%
45%
15% เกณฑขั้นต่ํา 10%

5%
5%
5%
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ การศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวะศึกษา
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6)
คาน้ําหนัก
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลาง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก
1.2) ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50 คาน้ําหนัก
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6)
คาน้ําหนัก
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ การศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวะศึกษา
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00

25%
15% เกณฑขั้นต่ํา 10%

5%
15%
40%
จํานวนรับ 5 คน

25%
40%
15% เกณฑขั้นต่ํา 10%

5%
5%
10%
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วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6)
คาน้ําหนัก
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ

25%
15% เกณฑขั้นต่ํา 10%

5%
15%
40%

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
วิธีการคัดเลือก
1. Portfolio (50 คะแนน)
1.1) รูปแบบ Portfolio จํานวน 10 – 15 หนา (รวมปก คํานํา สารบัญ และเอกสารอางอิง) ขนาดกระดาษ A4
1.2) Portfolio ประกอบดวย
(1) ใบ ปพ.1
(2) เกียรติบัตรตาง ๆที่เกี่ยวกับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
(3) รูปภาพการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
(4) เรียงความภาษาอังกฤษเรื่อง “The Benefits of Majoring in English” ความยาว 120-150 คํา
หรือ 1 หนากระดาษ A4
2. ใชคะแนน (50 คะแนน)
2.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 10%
2.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 10%
3. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดา นหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
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การสงเอกสาร
1. การจัดสงเอกสาร ใหจัดสงทั้ง 2 ชองทาง ไดแก
1.1) จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถ. ราชมรรคาใน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
เบอรติดตอ 0988258952
1.2) สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาที่ E – mail: tea9796@hotmail.com
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 10%
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10% เกณฑขั้นต่ํา 15%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 15%
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
คาน้ําหนัก 30% เกณฑขั้นต่ํา 15%
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
3. ผลสอบวัดระดับทางภาษาจีน (HSK) หรือเกียรติบัตรตางๆ (ถามี)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาที่ E – mail: edu_chineseteacher@hotmail.com
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3. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการกีฬา
3. เปนผูมีความสามารถสนใจดานกีฬาและการออกกําลังกาย หากเปนนักกีฬาประเภทกีฬาสากลจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยหมวดสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา/วิทยาศาสตรการกีฬา ไมนอยกวา 3.00
6. มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภ าษาอังกฤษ ไมนอยกวา 2.00
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
คาน้ําหนัก 10%
1.2) ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา /
คาน้ําหนัก 20%
วิทยาศาสตรการกีฬา ไมนอยกวา 3.00
1.3) ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก 20%
2. Portfolio
คาน้ําหนัก 30%
2.1) รูปแบบ Portfolio ขนาด A4 จํานวนไมต่ํากวา 10 หนา (ไมรวมปก คํานํา สารบัญ)
2.2) เอกสารใน Portfolio เป น เอกสารแสดงให เ ห็ น ถึ ง ผลงานด า นกี ฬ า หรื อ ความสนใจทางด า นกี ฬ า
วิทยาศาสตรการกีฬา การออกกําลังกาย สุขศึกษา พลศึกษา หรือผูนําดานกิจกรรมการออกกําลังกาย
และกีฬา หรือกิจกรรมพัฒนาดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3
3. สอบสัมภาษณ
คาน้ําหนัก 20%
3.1) สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน
3.2) เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ คือ Portfolio
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาที่ E – mail: chantasorn_n2@su.ac.th
3. จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย
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อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
4. กําหนดสง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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คณะวิทยาศาสตร
รูปแบบใช Portfolio (โครงการปกติ)
(ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
จํานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จํานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตร กศน.
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
2. ไดรับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่จัดโดยสถาบันหรือ
หนวยงานตาง ๆ
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4 ทั้งนี้ ใน
แฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวนขนาด
A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร พรอม
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ เชน ประวัตสิ วนตัว กิจกรรมที่เขาระหวางเรียนพรอมเซ็น
รับรองสําเนาถูกตอง
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. จัดสงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
กรุณาสง
ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย
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อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท 034-147003
ทั้งนี้ ใหวงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 4 ชวงที่ 1 คณะวิทยาศาสตร)
3. กําหนดสง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย หรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
รูปแบบใชคะแนน (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตร กศน.
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชาคณิตศาสตร
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ

จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 25 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 30 คน
จํานวนรับ 30 คน
จํานวนรับ 50 คน
จํานวนรับ 15 คน
จํานวนรับ 20 คน

คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 60%
คาน้ําหนัก 20%

คาน้ําหนัก 40%
คาน้ําหนัก 30%
คาน้ําหนัก 30%
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สาขาวิชาฟสิกส
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ

คาน้ําหนัก 30%
คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 50%

คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 60%

รูปแบบใช Portfolio (โครงการพิเศษ)
(ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตร กศน.
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
2. ไดรับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่จัดโดยสถาบันหรือ
หนวยงานตาง ๆ
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
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เอกสารประกอบการสมัคร
ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4 ทั้งนี้ ใน
แฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวนขนาด
A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร พรอม
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ เชน ประวัติสวนตัว กิจกรรมที่เขาระหวางเรียนพรอมเซ็น
รับรองสําเนาถูกตอง
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. จัดสงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
กรุณาสง
ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท 034-147003
ทั้งนี้ ใหวงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 4 ชวงที่ 1 คณะวิทยาศาสตร)
3. กําหนดสง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยถือวันทีป่ ระทับตราไปรษณีย หรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
รูปแบบใชคะแนน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตร กศน.
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา

จํานวนรับ 25 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 5 คน
จํานวนรับ 50 คน
จํานวนรับ 5 คน
จํานวนรับ 5 คน
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วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
สาขาวิชาฟสิกส
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ

คาน้ําหนัก 40%
คาน้ําหนัก 30%
คาน้ําหนัก 30%

คาน้ําหนัก 30%
คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 50%

คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 60%

โครงการความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) (รูปแบบใชคะแนน)
จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) (รูปแบบใช Portfolio)
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง)
2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
รูปแบบใชคะแนน
1. ใชคะแนน
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1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
คาน้ําหนัก
(4) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ

25%
25%
25%
25%

รูปแบบใช Portfolio
1. ใชคะแนน
1.1) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
คาน้ําหนัก 100%
2. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ไดรับรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบตั ร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยสถาบัน
หรือหนวยงานตาง ๆ
3. ไมมีการสอบสัมภาษณ
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร (รูปแบบใช Portfolio)
ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4 ทั้งนี้ ใน
แฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวนขนาด
A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร พรอม
เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ เชน ประวัติสวนตัว กิจกรรมที่เขาระหวางเรียนพรอมเซ็น
รับรองสําเนาถูกตอง
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. จัดสงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
กรุณาสง
ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท 034-147003
ทั้งนี้ ใหวงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 4 ชวงที่ 1 ฟสิกส (ครู))
3. กําหนดสง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย หรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี้
(1) ตาบอดทั้งสองขาง
(2) ไม มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ า มี จ ะต อ งไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติง าน
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
(3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบี ยบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลื อกเห็ น ว า เป น
อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
(8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอ ยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6
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สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6

วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6)
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 20%
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
คาน้ําหนัก 80%
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
(4) วิชา 59 เคมี

คาน้ําหนัก 100%

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิต
ดังนี้
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 25%
(คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา วิชา 29 ภาษาอังกฤษ วิชา 39 คณิตศาสตร 1 วิชา 49 ฟสิกส และวิชา 59
เคมี ตองไมนอยกวา 80 คะแนน)
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สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
1. สอบสัมภาษณวิชาการ
1.1) สอบสัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565
(1) รายงานตัวเวลา 9.00 น.
(2) สอบสัมภาษณเวลา 9.00 น. เปนตนไป
1.2) หัวขอการสอบสัมภาษณ : พื้นฐานเคมีและวัสดุ
คาน้ําหนัก 100% เกณฑขั้นต่ํา 50%
1.3) เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ : บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
*หมายเหตุ ผลการพิจารณาของกรรมการสอบสัมภาษณถือเปนสิ้นสุด
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุม สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6)
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 20%
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3)
คาน้ําหนัก 80%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th)
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองขาง

จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 5 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 20 คน
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1.2) ไม มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ า มี จ ะต อ งไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติง าน
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบี ยบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลื อกเห็ น ว า เป น
อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6
วิศวกรรมเครื่องกล
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา (หลักสูตรแกนกลาง/หลักสูตรนานาชาติ/GED)
วิศวกรรมเคมี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6
วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละระบบ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
คอมพิวเตอร
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6
ธุรกิจวิศวกรรม
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา (หลักสูตรแกนกลาง/หลักสูตรนานาชาติ/GED)
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วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3)

คาน้ําหนัก 100%

คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 25%
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 25%
คาน้ําหนัก 20% เกณฑข้นั ต่ํา 25%
คาน้ําหนัก 40% เกณฑขั้นต่ํา 25%

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6) โดยตองมีจํานวน
หนวยกิตดังนี้
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 25%
(คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา วิชา 29 ภาษาอังกฤษ วิชา 39 คณิตศาสตร 1 วิชา 49 ฟสิกส และวิชา 59
เคมี ตองไมนอยกวา 60 คะแนน)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
1. ใชคะแนนจากแฟมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้
แฟมผลงาน (Portfolio จํานวนไมเกิน 10 หนา) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการ
ไดรับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน จํานวน 1 ชิ้น (ถามี)
- ระดับชาติ 21-25 คะแนน จํานวน 1 ชิ้น (ถามี)
- ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน จํานวน 1 ชิ้น (ถามี)
- ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน จํานวน 1 ชิ้น (ถามี)
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สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
1. สอบสัมภาษณวิชาการ
1.1) สอบสัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565
(1) รายงานตัวเวลา 9.00 น.
(2) สอบสัมภาษณเวลา 9.00 น. เปนตนไป
1.2) หัวขอการสอบสัมภาษณ : พื้นฐานเคมีและวัสดุ
คาน้ําหนัก 100% เกณฑขั้นต่ํา 50%
1.3) เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ : บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
*หมายเหตุ ผลการพิจารณาของกรรมการสอบสัมภาษณถือเปนสิ้นสุด
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
1. ใชคะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 50% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 50% เกณฑขั้นต่ํา 20%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th)
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

จํานวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองขาง
1.2) ไม มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ า มี จ ะต อ งไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติง าน
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
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1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบี ยบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลื อกเห็ น ว า เป น
อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ตองไดคา ระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมนอยกวา
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6

วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวน
หนวยกิตดังนี้
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเดน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
3. สําเนาใบประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รับรองสําเนาถูกตอง)
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th)
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองขาง

จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 5 คน
จํานวนรับ 20 คน
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1.2) ไม มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ า มี จ ะต อ งไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติง าน
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัด เลือ กเห็น ว า เป น
อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชัน้ ปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง/หลักสตรนานาชาติ/GED)
วิศวกรรมเคมี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6
วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละระบบ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
คอมพิวเตอร
(หลักสูตรแกนกลาง)
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6
ธุรกิจวิศวกรรม
ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6
(หลักสูตรแกนกลาง/หลักสตรนานาชาติ/GED)
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวกรศิลปากร ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวน
หนวยกิตดังนี้
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
1. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รค า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละระบบ
คอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
1. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)
2. สํา เนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสู ตรการศึ กษาขั้น พื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.6 ที่มีการรั บรองจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
3. ประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ตามที่สาขาวิชาระบุ (รับรองสําเนาถูกตอง)
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th)
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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คณะดุริยางคศาสตร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกดนตรีคลาสสิก
จํานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค
จํานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกดนตรีแจส
จํานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย
จํานวนรับ 2 คน
- วิชาเอกละครเพลง
จํานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาและมี
เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา
2. มีความรูพื้นฐานดานทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
3. สําหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก / ขับรองคลาสสิก ตามที่กําหนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดานดนตรี
4. สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก / ขับรองคลาสสิก หรือขับ
รองสากล หรือขับรองไทยสากล ตามที่กําหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดานดนตรี
5. สําหรับวิชาเอกดนตรีแจส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจส / ขับรองแจส ตามที่กําหนดในรายละเอียด
การทดสอบความสามารถทางดานดนตรี
6. สํา หรับ วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย มีค วามสามารถในการแตงเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่ องดนตรี
คลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม / ขับรองคลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงตาง ๆ ตามที่
กําหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดานดนตรี
7. สํา หรับ วิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับ รอ ง และมีทักษะพื้นฐานการเตนรํา ตามที่ กํา หนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดานดนตรี
8. สําหรับวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจส / ขับรองคลาสสิก
แจส / บทเพลงสมัยนิยมตามที่กําหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดานดนตรี
วิธีการคัดเลือก
1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (60 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ)
2 สัมภาษณ (40 คะแนน) วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน
2.1) สอบสัมภาษณในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น. ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม
ZOOM โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิชาเอก
ZOOM Meeting ID:
วิชาเอกดนตรีคลาสสิก
913 4612 1057
วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค
964 8371 2299
วิชาเอกดนตรีแจส
977 9088 1360
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย
964 8371 2299
วิชาเอกละครเพลง
990 5703 5929
วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา
999 4804 5422
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2.2) ผูผานการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน เขาสอบสัมภาษณตามวิชาเอก ดังนี้
(1) วิชาเอกดนตรีคลาสสิก เขาสอบสัมภาษณ และแสดงความสามารถทางดานดนตรีตามที่กําหนด
(2) วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค เขาสอบสัมภาษณ และแสดงความสามารถทางดานดนตรีตามที่
กําหนด
(3) วิชาเอกดนตรีแจส เขาสอบสัมภาษณ และแสดงความสามารถทางดานดนตรีตามที่กําหนด
(4) วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย เขาสอบสัมภาษณ และแสดงความสามารถทางดานดนตรีตามที่กําหนด
(5) วิชาเอกละครเพลง เขาสอบสัมภาษณ และแสดงความสามารถทางดานดนตรีตามที่กําหนด โดยตอง
เตรียมนักเปยโนบรรเลงประกอบ หรือแบ็คกิ้งแทร็คมาดวย
(6) วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา เขาสอบสัมภาษณ หัวขอ ความคิดสรางสรรคในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดนตรี และทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี และแสดงความสามารถทางดานดนตรี
ตามที่กําหนด
หมายเหตุ โดยใหนําเครื่องดนตรีมาดวย ยกเวน เปยโน มาริมบา กลองชุด หรือเครื่องดนตรีที่ทาง
คณะจัดเตรียมไว
2.3) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดานดนตรี https://music.su.ac.th/
2.4) เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรีย น (เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาค
การศึกษา)
- รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) สามารถดาวน
โหลดไดจากเว็บไซต https://admission.su.ac.th หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ) ขนาด A4 เปนไฟล PDF
ขนาดไมเกิน 5 MB ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
1.1) ใบรับรองความสามารถทางดานดนตรี และความประพฤติ จากอาจารยหรือผูเกี่ยวของอยางนอย 1 ใบ
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา)
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี
(1) สําหรับทุกวิชาเอก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ
จากสถาบันดนตรี ผูสมัครสามารถสงประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกวา 1 แหง โดย ใบ
ประกาศนี ยบั ตรตองมี อายุ ไม เกิ น 2 ป นับ ถึ งวั นที่ สมั ครสอบ รายชื่ อสถาบั นดนตรีที่ สามารถใช
ประกอบการสมั คร ไดแก ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ดา นดนตรีวิธี ศิล ปากร Silpakorn Music
Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนยสอบเทียบดนตรีแหง
ประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5
หมายเหตุ สําหรับวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา สามารถสงประกาศนียบัตรของ Yamaha
Grade Examination (Fundamental) เกรด 5 โดยไมจํากัดระยะเวลาหมดอายุ
(2) สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค วิชาวัดแววความรูดนตรีและสื่อสรางสรรค
ประกาศนียบัตรความถนัดดานดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate
(SMCC) เกรด 6 (ถามี สามารถนําไปใชประกอบการสอบสัมภาษณ)
(3) สํา หรับ วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิช ย วิชาการแตงเพลง ประกาศนียบัตรความถนัดดา นดนตรี วิ ธี
ศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6
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1.4)

1.5)

(4) วิช าปฏิ บั ติเ ครื่อ งดนตรี ประกาศนีย บัต รความถนั ด ดา นดนตรีวิธีศิล ปากร Silpakorn Music
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถามี สามารถนําไปใชในการตัดสินผลใน รอบสอบสัมภาษณ
ตามเกณฑการคัดเลือกที่วิชาเอกกําหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไมเกิน 2 ป ถึงวันที่สมัครสอบ
- สําหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก /
ขับรองคลาสสิก เกรด 6
- สําหรับวิชาเอกดนตรีแจส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจส/ ขับรองแจส เกรด 6
- สําหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจส/ขับรองคลาสสิก หรือ
แจส เกรด 6
- สําหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับรองคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film หรือ
ขับรองแจส เกรด 6
- วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจส/ ขับรองคลาสสิก
หรือแจส เกรด 6
หมายเหตุ สํา หรับ วิชาเอกผูป ระกอบการดนตรีศึก ษา สามารถสง ประกาศนีย บัต รของ
Yamaha Grade Examination (Fundamental) เกรด 5 โดยไมจํากัดระยะเวลาหมดอายุ
คลิ ป วิ ดี โ อการแสดงดนตรี การเตน และการสอนดนตรี ตามที่ กํ า หนดในรายละเอี ย ดการทดสอบ
ความสามารถทางดานดนตรี https://music.su.ac.th/ ใหอัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนํา Link มา
แสดงในแฟมสะสมผลงาน (ตัวอยางคลิปการแสดงดนตรี https://youtube.com/SilpakornMusic)
- สําหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก / ขับรองคลาสสิก ความยาวไมนอย
กวา 7 นาที
- สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก / ขับรองคลาสสิก หรือขับ
รองสากล หรือขับรองไทยสากล ความยาวไมนอยกวา 7 นาที
- สําหรับวิชาเอกดนตรีแจส คลิปการแสดงดนตรีแจส / ขับรองแจส ความยาวไมนอยกวา 7 นาที
- สําหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิช ย คลิปการแสดงดนตรี 1 บทเพลง โดยเลือกบรรเลง บทเพลง
คลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงตาง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาที
- สําหรับวิชาเอกละครเพลง จํานวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบดวย คลิปการขับรองเพลง ความยาวไม
เกิน 5 นาที และคลิปการเตน ไมจํากัดแนวดนตรี ความยาวไมเกิน 1 นาที
- สําหรับวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก แจส / ขับรองคลาสสิก
แจส / บทเพลงสมัยนิยม ความยาวไมนอยกวา 7 นาที
สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย ผลงานการประพันธเพลงที่ไดรับ
การเผยแพรท างสื่ อ ออนไลน อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรื อ สือ่ ออนไลน ที่ มี กิ จ กรรมใน
ลักษณะใกลเคียงกับเว็บไซตกําหนด (ถามี) พรอมอธิบายประวัติความเปนมา และความสําเร็จของผลงาน
จากนั้นนํา Link มาแสดงในแฟมสะสมผลงาน
ประกาศนียบัตรการไดรับรางวัลตาง ๆ ทางดานดนตรี (ถามี)
รายละเอียดการทํากิจกรรมทางดนตรี พรอมภาพกิจกรรม (ถามี)

1.6)
1.7)
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล PDF ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 5 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง
จํานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาและ
มีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
2. สําหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มีทักษะพื้นฐานดานการจัดการและธุรกิจ
3. สําหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร มีทักษะพื้นฐานดานการรอง การเตน การ
นําเสนอเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาที่สามจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
สําหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง
1. ทดสอบความสามารถทางดานธุรกิจเบื้องตน (80 คะแนน)
1.1) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจเบื้องตน
40 คะแนน
1.2) วิชาดานธุรกิจเบื้องตน
40 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ (20 คะแนน)
2.1) สอบสัมภาษณรวมกับผูปกครองในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น. รูปแบบออนไลน
ผานโปรแกรม ZOOM โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิชาเอก
ZOOM Meeting ID:
วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง
990 5703 5929
2.2) ผูผานการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน เขาสอบสัมภาษณ หัวขอ เหตุผลที่เลือกเขาศึกษา และสิ่งที่มุงหวัง
หลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2.3) เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาค
การศึกษา)
- รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) สามารถดาวน
โหลดไดจากเว็บไซต https://admission.su.ac.th หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร
สําหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร
1. ทดสอบความสามารถทางดานธุรกิจเบื้องตน (40 คะแนน)
1.1) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจเบื้องตน
20 คะแนน
1.2) วิชาดานธุรกิจเบื้องตน
20 คะแนน
2. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน)
3. สอบสัมภาษณ (50 คะแนน)
3.1) สอบสัมภาษณรวมกับผูปกครองในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น. รูปแบบออนไลน
ผานโปรแกรม ZOOM โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิชาเอก
ZOOM Meeting ID:
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล
990 5703 5929
และอินฟลูเอนเซอร
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3.2) ผูผานการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน เขาสอบสัมภาษณ และทดสอบความสามารถ ดังนี้
(1) ทักษะการรองเพลงตามความถนัดของผูสมัคร
(2) ทักษะการเตนประกอบจังหวะตามโจทยที่ไดรับ (ทดสอบเปนกลุมกับผูสอบทานอื่น)
(3) ทักษะการนําเสนอเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามโจทยที่กรรมการกําหนดในหองสอบ (หาก
มีทักษะภาษาที่สามจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
(4) เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาค
การศึกษา)
- รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) สามารถ
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต https://admission.su.ac.th หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ) ขนาด A4 เปนไฟล PDF
ขนาดไมเกิน 5 MB ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
1.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา)
ไมต่ํากวา 2.00
1.2) ประกาศนียบัตรการไดรับรางวัลตาง ๆ
1.3) รายละเอียดการทํากิจกรรม พรอมภาพกิจกรรม
1.4) สําหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง และวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร
คลิปแนะนําตัวผูสมัครพรอมประวัติสวนตัว กิจกรรมที่เคยทําในระหวางการศึกษา พรอมบอกเหตุผลที่
เลือกเขาศึกษา และสิ่งที่มุงหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไมเกิน 2 นาที ใหอัปโหลด
ลงใน YouTube จากนั้นนํา Link มาแสดงในแฟมสะสมผลงาน
1.5) สําหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร คลิปการเตน ไมจํากัดแนวดนตรี ความ
ยาวไมเกิน 1 นาที ใหอัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนํา Link มาแสดงในแฟมสะสมผลงาน
1.6) ผลงานการเป น Blogger อาทิ Youtuber, KOL (Key Opinion Leader), Micro Influencer หรื อ
Content Creator หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคีย งกัน (ถามี) ใหนํา Link Channel มาแสดงในแฟ ม
สะสมผลงาน
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล PDF ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 5 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
 หลักสูตร กศน.
 GED

จํานวนรับ 50 คน
จํานวนรับ 50 คน
จํานวนรับ 50 คน
จํานวนรับ 50 คน
จํานวนรับ 50 คน

วิธีการคัดเลือก
1. Portfolio
คาน้ําหนัก 70%
รูปแบบ Portfolio จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ไมรวมปก คํานํา สารบัญ ประกอบดวย
(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไมนอยกวา 1/2
(ครึ่ง) หนากระดาษ A4
(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่น ๆ
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 30%
3. ไมมีการสอบสัมภาษณ
นักศึกษาชาวตางชาติ
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน บนกระดาษ
A4 พรอมติดรูปถาย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 6 ภาคการศึกษา
3. ยกเว น คะแนนสอบทุ กกรณี ภายใต เ งื่อ นไขการทํ าบั นทึ ก ข อ ตกลงความร วมมื อ (MOC) และการทํ า บั น ทึ ก
ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทย (ทักษะการอานและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้น ไป หรือ
ระดับดีขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
3. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน บนกระดาษ
A4 พรอมติดรูปถาย
4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย
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การสงเอกสาร
1. การจัดสงเอกสาร
1.1) จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่ 4 ชวง 1 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
(นายชาตรี คําเอก) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120
เบอร 08-6711-8596
1.2) และอัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน
10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร
เปนสําคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
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คณะวิทยาการจัดการ
กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ

จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 80 คน
จํานวนรับ 20 คน

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมี
รางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ
 หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
หลักสูตร กศน.

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาที่ แ สดงว า สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เที ย บเท า จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ

จํานวนรับ 100 คน

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมี
รางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ
 หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
หลักสูตร กศน.

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาที่ แ สดงว า สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เที ย บเท า จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ

จํานวนรับ 80 คน

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแกนกลาง) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัคร
มีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50
2. มีผลเรียนรายวิชากลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.50
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาที่ แ สดงว า สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เที ย บเท า จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ

จํานวนรับ 10 คน

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมี
รางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ
 หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
หลักสูตร กศน.

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาที่ แ สดงว า สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เที ย บเท า จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ

จํานวนรับ 10 คน

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแกนกลาง) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัคร
มีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50
2. มีผลเรียนรายวิชากลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.50
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาที่ แ สดงว า สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือ เที ย บเท า จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 40%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑขั้นต่ํา 6%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
เกณฑขั้นต่ํา 6%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 6%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 * หรือ
เกณฑขั้นต่ํา 6%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2 *
เกณฑขั้นต่ํา 6%
หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 30%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
 หลักสูตร กศน.
 GED
วิธีการคัดเลือก
แบงออกเปน 3 พื้นฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพื้นฐานที่ผูสมัครสนใจ ดังนี้
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร
1.1) ใชคะแนน
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1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 30%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%
2. พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 1
2.1) ใชคะแนน
2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 * หรือ
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2 *
หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
3. พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
3.1) ใชคะแนน
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 89 คณิตศาสตร 2
3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 30%
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) *
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) *
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) *
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) *
คาน้ําหนัก 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 กลุมวิชาภาษาเทานั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
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หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน
จํานวนรับ 40 คน
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
จํานวนรับ 5 คน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา
 หลักสูตรแกนกลาง
 หลักสูตรนานาชาติ
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา
 หลักสูตร กศน.
 GED
วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก)
แบงออกเปน 2 พื้นฐานการสมัคร เลือกยืน่ คะแนนตามพื้นฐานที่ผูสมัครสนใจ ดังนี้
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร
1.1. ใชคะแนน
1.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 20%
1.1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
เกณฑขั้นต่ํา 20%
(4) วิชา 49 ฟสิกส
เกณฑขั้นต่ํา 15%
1.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20%
2. พื้นฐานศิลปศาสตร
2.1. ใชคะแนน
2.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คาน้ําหนัก 20%
2.1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
คาน้ําหนัก 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(3) วิชา 89 คณิตศาสตร 2
เกณฑขั้นต่ํา 20%
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตรทั่วไป
เกณฑขั้นต่ํา 15%
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2.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20%
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร
การสงเอกสาร
1. อัปโหลดไฟลเอกสารการรับสมัครที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาด
ไฟลไมเกิน 10 MB)
2. กําหนดสงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี

