ประกาศแยกเป็นรอบ รอบที่ 4

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์
05 วิทยาศาสตร์
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

จานวนรับ 5 คน

เกณฑ์ขันต้า 20%
เกณฑ์ขันต้า 20%
เกณฑ์ขันต้า 20%
เกณฑ์ขันต้า 20%
เกณฑ์ขันต้า 20%

@@@@@@@@@@

คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
จานวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทังตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก้าเนิด ซึงแบ่งเป็นกลุ่มทีเห็นสีเดียว (Monochromatism)
กลุ่มทีมีเซลล์รูปกรวยชนิด (Dichromatism) กลุ่มทีมีเซลล์รูปกรวยทัง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสีชนิด
เกิดขึนในภายหลัง
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
03 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขันต้า 25%
04 คณิตศาสตร์
เกณฑ์ขันต้า 25%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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จานวนรับ 5 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
จานวนรับ 1 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 1 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX

จานวนรับ 1 คน
ค่าน้าหนัก 20%
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ค่าน้าหนัก 30%
03 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขันต้า 50%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป (ตอนที 2)
ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขันต้า 50%
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จานวนรับ 1 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ศึกษารายวิชาภาษาฝรังเศสในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาอย่างน้อย 15 หน่วยกิต
2. สอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรังเศส
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรังเศส
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขันต้า 40%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จานวนรับ 1 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ห้องโถงชัน 2 ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
@@@@@@@@@@
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คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ยังไม่แยกสาขาวิชาเอก)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันสอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันจันทร์ที 1 มิถุนายน 2563
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปนุ่ )
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี)
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรังเศส**
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน**
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญีปุ่น**
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน**
ค่าน้าหนัก 20%
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ**
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี**
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี**
หมายเหตุ ** ให้เลือก 1 กลุ่มวิชาเท่านั้น
2. สอบสัมภาษณ์
วันสอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันจันทร์ที 1 มิถุนายน 2563
@@@@@@@@@@

จานวนรับ 400 คน
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
จานวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

-6หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวนรับ 28 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขันต้า 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขันต้า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. GPAX 2.75 ขึนไป
2. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้
อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 20%
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขันต้า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

-7หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. GPAX ไม่ต้ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลียวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต้ากว่า 2.50
2. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้
อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขันต้า 20%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขันต้า 20%
74 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขันต้า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

-8หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขันต้า 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขันต้า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 20%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ

-9วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%

- 10 ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 20%
76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้น้าบัตรประจ้าตัวนักเรียน หรือบัตรทีทางราชการออกให้และบัตรประจ้าตัวสอบคัดเลือก พร้อมทัง
เอกสารส้าคัญทางการศึกษามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. และสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
@@@@@@@@@@

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
O-NET
85 GAT ความถนัดทัวไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563
เวลา
สถานที่
08.15 น. รายงานตัวและส่งเอกสาร ห้องเอนกประสงค์ ชันล่าง
09.30 น. สอบสัมภาษณ์
อาคารเรียนรวมคณะ
วิทยาศาสตร์

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 35 คน
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 30%

เอกสารและหลักฐาน

1. บัตรประจ้าตัวประชาชน (แสดงตัวจริง)
2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน

จานวนรับ 35 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 25 คน

- 11 GPAX
O-NET
85 GAT ความถนัดทัวไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563
เวลา
สถานที่
08.15 น. รายงานตัวและส่งเอกสาร ห้องเอนกประสงค์ ชันล่าง
09.30 น. สอบสัมภาษณ์
อาคารเรียนรวมคณะ
วิทยาศาสตร์

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

เอกสารและหลักฐาน
1. บัตรประจ้าตัวประชาชน (แสดงตัวจริง)
2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563
เวลา
สถานที่
เอกสารและหลักฐาน
08.15 น. รายงานตัวและส่งเอกสาร ห้องเอนกประสงค์ ชันล่าง
09.30 น. สอบสัมภาษณ์
อาคารเรียนรวมคณะ
วิทยาศาสตร์

1. บัตรประจ้าตัวประชาชน (แสดงตัวจริง)
2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน

จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 20 คน
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O-NET
85 GAT ความถนัดทัวไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563
เวลา
สถานที่
08.15 น. รายงานตัวและส่งเอกสาร ห้องเอนกประสงค์ ชันล่าง
09.30 น. สอบสัมภาษณ์
อาคารเรียนรวมคณะ
วิทยาศาสตร์

ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 10%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 20%

เอกสารและหลักฐาน
1. บัตรประจ้าตัวประชาชน (แสดงตัวจริง)
2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่าใช้จ่ายการเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
ประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 34,000 บาท
(ไม่รวมค่าขึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันของเสียหายและอืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยค่าใช้จ่าย
อาจแตกต่างกันไปตามจ้านวนหน่วยกิตทีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ทังนี ผู้ทีขึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิมพิเศษแล้ว ไม่สามารถขอเปลียนเป็น
นักศึกษาโครงการปกติได้ ยกเว้นนักศึกษาต้องสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปกติ
@@@@@@@@@@

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
01 ภาษาไทย
เกณฑ์ขันต้า 30%
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เกณฑ์ขันต้า 30%
03 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขันต้า 30%
04 คณิตศาสตร์
เกณฑ์ขันต้า 30%
05 วิทยาศาสตร์
เกณฑ์ขันต้า 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขันต้า 30%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 40% เกณฑ์ขันต้า 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันจันทร์ที 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
ชัน 2 ห้องประโชติ 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

- 13 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
01 ภาษาไทย
เกณฑ์ขันต้า 30%
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เกณฑ์ขันต้า 30%
03 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขันต้า 30%
04 คณิตศาสตร์
เกณฑ์ขันต้า 30%
05 วิทยาศาสตร์
เกณฑ์ขันต้า 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขันต้า 30%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 40% เกณฑ์ขันต้า 30%
2. สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันจันทร์ที 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
ชัน 2 ห้องประโชติ 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
@@@@@@@@@@

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 35 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 40 คน
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 รับสมัครผู้ทีส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปีที 6
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนทีเรียนเน้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของชัน ม.4-6) โดยต้องมีจ้านวนหน่วยกิตดังนี
จ้านวนหน่วยกิตรวมต้าสุดของวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จ้านวนหน่วยกิตรวมต้าสุดของวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
จ้านวนหน่วยกิตรวมต้าสุดของวิชา 28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนทีเรีย นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชัน ม.4-6)
1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี
1.2.1 ตาบอดทังสองข้าง

- 14 1.2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทาง
การตรวจตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ง าน (ส้ าหรั บ ผู้ ส มั ค รในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
1.2.3 กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
2. วิธีการคัดเลือก
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 09.30-12.00 น.
ชัน 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 15%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 15%
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%

- 15 หมายเหตุ **สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑ์ขั้นต่่าเฉลี่ยรวม O-NET, ความถนัดทั่วไป (GAT) และ (PAT) 35%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 09.30-12.00 น.
ชัน 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 09.30-12.00 น.
ชัน 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3. เอกสารที่ต้องส่ง (หากถ่ายส้าเนาต้องลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันทีมาสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครทีสังพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
จ้านวน 1 ฉบับ
2. ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับทีใช้ในการสมัคร
ทีมีการรับรองจากผู้อ้านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ้านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง
ให้เรียบร้อย)
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที http://reg.su.ac.th)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
จานวน 20 คน
หลักสูตร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
จานวน 15 คน
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 รับสมัครผู้ทีส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปีที 6 (รับนักเรียนทีเรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี
1.2.1 ตาบอดทังสองข้าง
1.2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การปฏิ บั ติ งาน (ส้ าหรับ ผู้ ส มั ค รในสาขาวิ ช าปิ โตรเคมี แ ละวั ส ดุ พ อลิ เมอร์ และสาขาวิช า
เทคโนโลยีอาหาร)

- 16 1.2.3 กรณีทีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
2. วิธีการคัดเลือก
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 09.30-12.00 น.
ชัน 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 15%
73 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 15%
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น.
สัมภาษณ์ เวลา 09.30-12.00 น.
ชัน 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3. เอกสารที่ต้องส่ง (หากถ่ายส้าเนาต้องลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันทีมาสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมั ค รที สั งพิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทางเว็บ ไซต์ สมบู รณ์ ค รบถ้ ว น ขนาด A4 ติ ด รู ป ถ่ า ย
ให้เรียบร้อย จ้านวน 1 ฉบับ
2. ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับทีใช้ในการสมัคร
ทีมีการรับรองจากผู้อ้านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ้านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง
ให้เรียบร้อย)
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที http://reg.su.ac.th)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
@@@@@@@@@@
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
2. O-NET
เกณฑ์ขันต้าแต่ละวิชา 30%
3. ใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT ดังนี
GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
4. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนทีได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข
6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
2. O-NET
เกณฑ์ขันต้าแต่ละวิชา 30%
3. ใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT ดังนี
GAT ความถนัดทัวไป)
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
4. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนทีได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข
6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
2. O-NET
เกณฑ์ขันต้าแต่ละวิชา 30%
3. ใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT ดังนี
GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
4. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนทีได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข

- 18 6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
2. O-NET
เกณฑ์ขันต้าแต่ละวิชา 30%
3. ใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT ดังนี
GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
4. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนทีได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข
6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
จานวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก
1. GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
2. O-NET
เกณฑ์ขันต้าแต่ละวิชา 30%
3. ใช้คะแนนจากการสอบ GAT/PAT ดังนี
GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
4. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนทีได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข
6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
@@@@@@@@@@

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%

จานวนรับ 85 คน
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ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบียนผลการศึกษาทีแสดงว่าส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 70 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึกษาทีแสดงว่าส้าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี

- 20 สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึก ษาที แสดงว่าส้าเร็จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึก ษาตอนปลาย (ปพ.1) หรื อ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 70 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึ กษาที แสดงว่าส้าเร็จการศึ กษาระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 35 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึก ษาที แสดงว่าส้าเร็จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึก ษาตอนปลาย (ปพ.1) หรื อ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)

- 21 3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 55 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 40%
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรังเศส*
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน*
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญีปุ่น*
ค่าน้าหนัก 10%
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน*
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี*
หมายเหตุ * ให้เลือก 1 กลุ่มวิชาเท่านั้น
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึกษาทีแสดงว่าส้าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
จานวนรับ 40 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึกษาทีแสดงว่าส้าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)

- 22 3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 60 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึกษาทีแสดงว่าส้าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 85 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึ กษาที แสดงว่าส้าเร็จการศึ กษาระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)

- 23 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 40 คน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ส้าเนาระเบี ยนผลการศึก ษาที แสดงว่าส้าเร็จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึก ษาตอนปลาย (ปพ.1) หรื อ
เทียบเท่า (กรณีทีมีด้านหลังให้ส้าเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ทีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
@@@@@@@@@@

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 7%
02 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 7%
03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 8%
04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 8%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT วิชาความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
72 PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที 3 มิถุนายน 2563
รายงานตัว 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์ 09.30-16.00 น.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

จานวนรับ 50 คน

- 24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การออกแบบ (โครงการพิเศษ)
วิชาเอกการออกแบบเว็บและสือ่ โต้ตอบ
จานวนรับ 20 คน
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
จานวนรับ 25 คน
วิชาเอกการออกแบบเกม
จานวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก)
1. ใช้คะแนน
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 6%
02 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 6%
03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 6%
04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 6%
05 วิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 6%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 10%
71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
72 PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที 3 มิถุนายน 2563
รายงานตัว 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์ 09.30-16.00 น.
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ใช้คะแนน ดังนี
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT วิชาความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 20%
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
ใช้คะแนน ดังนี
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 50%

จานวนรับ 100 คน

- 25 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
ใช้คะแนน ดังนี
GPAX
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
85 GAT ความถนัดทัวไป
ค่าน้าหนัก 30%
PAT ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
ค่าน้าหนัก 20%
PAT 7.1 ภาษาฝรังเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญีปุ่น
PAT 7.4 ภาษาจีน
เลือก 1 กลุ่มวิชาภาษาเท่านั้น
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี
PAT7.7 ภาษาเกาหลี
สอบสัมภาษณ์
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที 3 มิถุนายน 2563
รายงานตัว 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์ 09.30-16.00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี
เลขที 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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