
คูมือการสมัครระบบ SU-TCAS 63 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การใชงานเว็บไซต 

เริ่มตนการใชงานโดยผูใชงานเปด Google Chrome และเขาเว็บไซต 

http://admission.su.ac.th/index.php จะปรากฏหนาแรกของ SU-TCAS 63 ซ่ึงสามารถสมัครสอบ คนหา

หลักสูตร หรือดูรายละเอียดตาง ๆ ได 

 

การใชงานเว็บไซตแบงออกไดดังตอไปนี้  

1. หนาแรก 

 หนาแรกของเว็บไซต ประกอบไปดวย 1) สไลดรูปภาพ 2) รายละเอียดการสมัคร 3) ประชาสัมพันธ 

ดังรูปภาพท่ี 1 

 
รูปภาพท่ี 1 หนาแรก 

 

 



โดยสวนตาง ๆ ของหนาแรกแบงออกเปนสวนตางๆของหนาเว็บไซต ดังตอไปนี้  

1) สไลดรูปภาพ ดังรูปภาพท่ี 2 

มีขอมูลการสมัคร ไดแก รอบท่ี ชื่อรอบ และวันท่ี โดยสามารถกดปุม เพ่ือคนหา

การสมัครสอบ/คนหาหลักสูตร  

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงสไลดรูปภาพ 

 

2) รายละเอียดการสมัคร ดังรูปภาพท่ี 3 

ไดแก ปุมสมัครสอบ/คนหาหลักสูตร, กำหนดการรับสมัคร, คุณสมบัติท่ัวไป, ข้ันตอนการสมัคร   

 
รูปภาพท่ี 3 รายละเอียดการสมัคร 

 

3) ประชาสัมพันธ ดังรูปภาพท่ี 4 

ไดแก ปุมภาพรวมจำนวนรับ, ประกาศ, ผลคัดเลือก, ประชาสัมพันธหลักสูตร 

 
รูปภาพท่ี 4 ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 



2. หนาสมัครสอบ/คนหาหลักสูตร 
หนาสมัครสอบ/คนหาหลักสูตร ประกอบไปดวย 1) เลือกคนหาคณะวิชาและหลักสูตร 2) แสดงขอมูล

การเปดรับสมัคร ดังรูปภาพท่ี 5 

 
รูปภาพท่ี 5 หนาสมัครสอบ/คนหาหลักสูตร 

 

1) เลือกคนหาคณะวิชาและหลักสูตร ดังรูปภาพท่ี 6 

ผูใชงานตองทำเลือกการคนหาคณะวิชา และหลักสูตร จากนั้นจึงกดปุมคนหา  

 
รูปภาพท่ี 6 เลือกคนหาคณะวิชาและหลักสูตร 

 

2) แสดงขอมูลการเปดรับสมัคร ดังรูปภาพท่ี 7 
- แสดงขอมูลตาง ๆ ไดแก คณะวิชา ชื่อโครงการ หลักสูตร จำนวนผูรับ  
- (ดานซาย คลิกปุมรายละเอียด เพ่ือเขาสูหนาขอมูลหลักสูตร  
- (ดานขวา คลิกปุมสมัครสอบ เพ่ือเขาสูหนาการสมัครสอบ  

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงขอมูลการเปดรับสมัคร 

 



2.1) หนาขอมูลหลักสูตร ดังรูปภาพท่ี 8 

 แสดงขอมูลหลักสูตรตาง ๆ ไดแก คณะ คุณสมบัติเฉพาะ วิธีการคัดเลือก เอกสาร

ประกอบการสมัคร ท่ีอยูการสงเอกสาร เปนตน โดยสามารถกดปุมสมัครสอบ  

เพ่ือสมัครสอบได  

 
รูปภาพท่ี 8 หนาขอมูลหลักสูตร 



3. หนาเขาสูระบบ 

กรณีท่ี 1 ยังไมไดลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  

1) หนาเขาสูระบบสำหรับผูใชงานท่ียังไมมี Username และ Password จะไมสามารถสมัครสอบได 

จึงจำเปนตองลงทะเบียนกอน จากรูปภาพท่ี 9 กรุณาคลิกปุม “คลิกท่ีนี่”         

เพ่ือลงทะเบียนเขาใชงาน 

 
รูปภาพท่ี 9 หนาเขาสูระบบ 

 

2) หนาลงทะเบียนสำหรับผูใชงานใหม 

กรุณาเลือกไฟลรูปภาพและกรอกขอมูลใหครบถวน ตามท่ีชองท่ีกำหนดไว รวมถึงกดยืนยันการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

และลำดับสุดทายจึงกดปุมลงทะเบียน  ดังรูปภาพท่ี 10 

 
รูปภาพท่ี 10 หนาลงทะเบียนสำหรับผูใชงานใหม 



กรณีท่ี 2 ลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

 ผูใชงานสามารถกรอกขอมูล Username ใช e-mail ท่ีลงทะเบียน และ Password ท่ีไดจากหนาจอ

หรืออีเมลท่ีลงทะเบียน เพ่ือเขาสูระบบ ดังรูปภาพท่ี 11 

 
รูปภาพท่ี 11 หนาเขาสูระบบ 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเขาสูระบบไมได กรุณาติดตอกองบริหารงานวิชาการ 

 

4. หนาประวัติสวนตัวของผูใชงาน 

เม่ือผูใชงานสามารถเขาสูระบบไดแลว จะพบหนาประวัติสวนตัวของผูใชงาน โดยมีแถบเมนูอยู

ทางดานซาย ไดแก 1) ชื่อผูใชงาน 2) หนาหลัก 3) คนหาหลักสูตร/สมัครสอบ 4) สถานะการสมัคร 5) เอกสาร

ดาวนโหลดเพ่ิมเติม 6) ออกจากระบบ ดังรูปภาพท่ี 12 

 
รูปภาพท่ี 12 แถบเมนู 

 

 



1) ขอมูลผูใชงาน 

สามารถแกไขขอมูลผูใชงาน จากปุมแกไข  ดังรูปภาพท่ี 13    

 
รูปภาพท่ี 13 ขอมูลผูใชงาน 

 

2) หนาข้ันตอนการสมัคร ดังรูปภาพท่ี 14   

แสดงภาพวิธีหรือข้ันตอนสมัครตามลำดับของระบบ SU-TCAS63 

 
รูปภาพท่ี 14 หนาข้ันตอนการสมัคร 



3) หนาคนหาหลักสูตร/สมัครสอบ  

ตองเลือกคนหาคณะวิชาและหลักสูตร จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดการเปดรับสมัคร 

ดังรูปภาพท่ี 15 
-  คลิกปุมรายละเอียด เพ่ือเขาสูหนาขอมูลหลักสูตร ดังรูปภาพท่ี 16 
-  คลิกปุมสมัครสอบ เพ่ือเขาสูหนาการสมัครสอบ ดังรูปภาพท่ี 17 

 
รูปภาพท่ี 15 หนาคนหาหลักสูตร/สมัครสอบ 

 

3.1  ขอมูลหลักสูตร 

แสดงขอมูลหลักสูตรตาง ๆ ไดแก คณะ คุณสมบัติเฉพาะ วิธีการคัดเลือก เอกสาร

ประกอบการสมัคร ท่ีอยูการสงเอกสาร เปนตน โดยสามารถกดปุมสมัครสอบ  

    เพ่ือสมัครสอบได  

 
รูปภาพท่ี 16 ขอมูลหลักสูตร 



3.2  หนาสมัครสอบ 

ผูใชงานตรวจสอบขอมูล และแนบเอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (* File 

PDF) เทานั้น (ถามี*) และพิมพ Link (สำหรับใชสมัครในบางสาขาวิชา) จากนั้นจึง

กดปุมสมัครสอบ 

 
รูปภาพท่ี 17 หนาสมัครสอบ 

 

3.3  หนายืนยันการสมัครสอบ 

 
รูปภาพท่ี 18 หนายืนยันการสมัครสอบ 

 

4) สถานะการสมัคร  

สามารถเลือกดูสถานะท้ังหมด, ท่ีตองชำระ, ชำระแลว ได และตรวจสอบรายละเอียดการ

สมัครสอบตางๆ รวมถึงตรวจสอบไฟลแนบเอกสารแฟมสะสมผลงานจากการคลิก 

โดยสามารถพิมพใบชำระเงินคาสมัครสอบท่ีธนาคารไดท่ีปุม “พิมพใบชำระเงิน”  ดัง

รูปภาพท่ี 20 



 
รูปภาพท่ี 19 สถานะการสมัคร 

 

 
รูปภาพท่ี 20 หนาพิมพใบชำระเงิน 

 

5) เอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเติม  

5.1) ตัวอยางเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเติม 

 

รูปภาพท่ี 21 เอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 



5.2) ตัวอยางแบบฟอรมการสมัคร 

 

รูปภาพท่ี 22 ตัวอยางแบบฟอรมการสมัคร 

 

หมายเหตุ : เม่ือทางมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบการชำระเงินเรียบรอยจะทำการปรับปรุงสถานะ และ

ผูสมัครสามารถพิมพใบสมัคร ได ดังรูปภาพท่ี 23 
 

 
รูปภาพท่ี 23 ตัวอยางใบสมัคร 

 

หมายเหตุ : หากมีขอสงสัยในข้ันตอนการสมัคร ติดตอท่ี 063-5855-508 หรือ Line Id : ducklab 


