ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจาปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2-4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
_______________
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต (SU-TCAS) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 รอบที่ 1-4
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562, ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการเปลี่ยนแปลง-แก้ไข-เพิ่มเติม การรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจาปี
การศึกษา 2563 รอบที่ 1-4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562, เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2562, เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2563 นั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2-4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ดังต่อไปนี้
จำนวนรับ จำแนกตำมคณะและรอบกำรรับ
ลาดับ

คณะวิชา

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รวมทั้งสิ้น

1

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

10

64

-

74

2

สถาปัตยกรรมศาสตร์

25

35

5

65

3

โบราณคดี

-

260

11

271

4

มัณฑนศิลป์

67

-

-

67

5

อักษรศาสตร์

233

250

400

883

6

ศึกษาศาสตร์

224

142

278

644

7

วิทยาศาสตร์

410

620

610

1,640

8

เภสัชศาสตร์

80

90

40

210

9

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

940

610

355

1,905

10

ดุริยางคศาสตร์

60

-

-

60

11

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

270

270

250

790

12

วิทยาการจัดการ

332

295

635

1,262

13

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

135

250

215

600

2,786

2,886

2,799

8,471

รวมทั้งสิ้น

-2-

สรุปจำนวนรับ คณะวิชำที่มีกำรปรับเพิ่มจำนวนรับ จำแนกตำมรอบ หลักสูตร และสำขำวิชำ
(โครงกำรพิเศษ) หมำยควำมว่ำ โครงกำรที่มีกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย หรือของรัฐ หรือกำรจัด
กำรศึกษำตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มพิเศษ
มีศักยภำพในกำรพึ่งตนเองด้ำนงบประมำณและกำรดำเนินกำร
รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

รอบที่ 2 โควตำ (Quota)
รวมคณะศึกษำศำสตร์

224

โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080206700201A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

15

10080206904201A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

10

10080206700601B

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

13

10080206700801A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20

10080206903801B

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

28

10080206702701A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

30

10080206900701A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

20

10080206900701B

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

30

10080206702501A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

10

10080206702002A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7

โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน
10080206702001G

H9

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

25

โครงการสืบสานภาษาไทย
10080206702001A

I0

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

16
รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร

332

โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080312610203B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

30

10080312610601B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

25

10080312620102B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

40

10080312610202B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

50

10080312610201B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการ
พิเศษ)

40

10080312620101B

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

20

10080312903501A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

25

10080312903101B

G4

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

35

10080312610501B

G4

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

20

-3รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

10080312611001B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

47

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
รวมคณะศึกษำศำสตร์

142

10080206700601B

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

13

10080206702001G

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

25

10080206702001A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

14

10080206702501A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

10

10080206702002A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10

10080206702002B

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

10

10080206702501B

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

30

10080206700801B

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

30

รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร

295

10080312610203B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

20

10080312610601B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

25

10080312620102B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

35

10080312610202B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

45

10080312610201B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการ
พิเศษ)

35

10080312620101B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

30

10080312903501A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

25

10080312903101B

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

25

10080312610501B

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

20

10080312611001B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

35

รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2)
รวมคณะศึกษำศำสตร์

278

10080206700201A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

15

10080206904201A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

25

10080206700601A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

28

10080206702001P

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

20

10080206700801A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10

10080206903801A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

30

10080206903801B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

5

-4รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

10080206702002A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5

10080206112001A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

50

10080206702701A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

30

10080206900701A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

20

10080206900701B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

25

10080206702501A

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

5

10080206702002B

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

10

รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร

635

10080312610203B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

90

10080312610601B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

75

10080312620102B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

45

10080312610202B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

75

10080312610201B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
(โครงการพิเศษ)

45

10080312620101B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

60

10080312903501A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

45

10080312903101B

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

65

10080312610501B

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

90

10080312611001B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

45

คณะศึกษำศำสตร์
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
ค่าน้าหนัก 50
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.00
ผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ไม่น้อยกว่า 3.00
*เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางศิลปะ หรือเป็นผู้เคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ หรือดนตรี
หรือนาฏศิลป์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
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2. สอบสัมภาษณ์
ค่าน้าหนัก 50
ให้ผู้เข้าสอบเตรียม
1. ผลงานและหลักฐานการประกวดแข่งขันทางทัศนศิลป์
2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.00
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 25%
วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 40%
09 ภาษาไทย
29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิตศาสตร์
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.70 ขึ้นไป
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา
09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 60%
เกณฑ์ขั้นต่า 30%
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ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 10%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
จานวนรับ 25 คน
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
จานวนรับ 30 คน
วิชาเอกการออกแบบเกม
จานวนรับ 25 คน
ขอปรับค่าน้าหนักวิชาสามัญ 9 วิชา จาก 100% เป็น 50% เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนการพิมพ์
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
85 GAT ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา
เดิม
รหัส
หลักสูตรและสาขาวิชา
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
เปลี่ยนแปลงเป็น
รหัส
หลักสูตรและสาขาวิชา
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

