ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เปลี่ยนแปลง - แก้ไข - เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564
รอบ 1 - 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ( SU – TCAS) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 รอบ 1 – 3
ประกาศมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ลงวัน ที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่ อเข้าศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต (SU – TCAS) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 รอบ 1 – 3
(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต (SU – TCAS) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564
รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต (SU – TCAS) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564
รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แก้ไขประกาศ
การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ( SU-TCAS)
ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1-3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) นั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศ เปลี่ยนแปลง - แก้ไข – เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
ดังต่อไปนี้
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คณะวิชา
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โบราณคดี
มัณฑนศิลป์
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ดุริยางคศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

รอบ 3
รอบ 1
รอบ 2
ช่วงที่ 3
Admission 1 Admission 2
65
12
63
25
20
20
10
35
10
185
85
27
50
77
208
255
400
40
211
272
222
140
470
725
680
20
50
100
30
843
840
540
305
60
40
300
300
300
300
360
535
980
1,130
135
175
170
170
2,127 2,921
3,610
3,332

รวม
140
75
315
77
940
745
2,015
200
2,528
100
1,200
3,005
650
11,990

-3เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง เปลี่ยนแปลง - แก้ไข - เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 - 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
ตารางกาหนดการสอบวิชาเฉพาะ
วันที่
เวลา
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ส. 10 เม.ย. 64
09.00 – 12.00 น.
ส. 10 เม.ย. 64
13.30 – 16.30 น.
อา. 11 เม.ย. 64 09.00 – 12.00 น.
อา. 11 เม.ย. 64 13.30 – 16.30 น.
มัณฑนศิลป์
อ. 6 เม.ย. 64
09.00 – 12.00 น.
อ. 6 เม.ย. 64
13.30 – 16.00 น.
อ. 6 เม.ย. 64
13.30 – 16.00 น.
อ. 6 เม.ย. 64
13.30 – 16.00 น.
อ. 6 เม.ย. 64
13.30 – 16.00 น.
อักษรศาสตร์
อ. 6 เม.ย. 64
09.00 – 11.00 น.
อ. 6 เม.ย. 64
09.00 – 12.00 น.
ศึกษาศาสตร์
อ. 6 เม.ย. 64
09.00 – 12.00 น.
เภสัชศาสตร์
อ. 6 เม.ย. 64
09.00 – 12.00 น.

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

สาขาวิชาที่ต้องสอบ

0101
0102
0103
0100

องค์ประกอบศิลป์
สร้างสรรค์
ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
วาดเส้น

คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา
คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา

0400
0403
0404
0405
0406

วาดเส้นมัณฑนศิลป์
ประยุกตศิลปศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะมัณฑนศิลป์ ทุกสาขา
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

0500
0501

การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
สังคีตศิลป์ไทย
สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

0600

ทักษะภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย

0800

PSAT

เภสัชศาสตร์

-4จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา
(โครงการพิ เ ศษ) หมายความว่ า โครงการที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ของรั ฐ
หรื อการจั ดการศึก ษาตามโครงการความร่ ว มมื อ กับหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็ น
การจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการดาเนินงาน
รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 3

จานวนรับ
รวมคณะอักษรศาสตร์

10080205903601A
10080205903001A
10080205901501A
10080205901201A
10080205902801B
10080205902801B
10080205902801B
10080205902801B
10080205902001A

H0007

10080205904301A

H0008

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

77
10
5
5
5
10
10
5
5
10
12

รอบที่ 2 โควตา (Quota)
รวมคณะอักษรศาสตร์
10080205901201A
10080205901401A
10080205901501A
10080205902001A
10080205902501A
10080205902802A
10080205903001A
10080205903601A
10080205904301A
10080205904301A

J0002
J0002
J0002
J0002
J0002
J0002
J0002
J0002
J0002
J0002

10080205902501A
10080205901501A
10080205903001A

J0003
J0003
J0003

โครงการโควตา 28 จังหวัด (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (การละคร)
โครงการโควตา 28 จังหวัด (แยกสาขาวิชาเอก)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

208

110

15
15
20

-5รหัส
10080205901201A
10080205901401A
10080205903601A
10080205902001A
10080205904301A

โครงการ
J0003
J0003
J0003
J0003
J0003

10080312610203B
10080312610601B
10080312620102B
10080312610202B
10080512610202B

L0008
L0008
L0008
L0008
L0008

10080312610201B

L0008

10080312620101B
10080312903501A
10080312903101B
10080312610501B
10080312611001B

L0008
L0008
L0008
L0008
L0008

10080312610203B
10080312610601B
10080312620102B
10080312610202B
10080512610202B

L0006
L0006
L0006
L0006
L0006

10080312610201B

L0006

10080312620101B
10080312903501A
10080312903101B
10080312610501B

L0006
L0006
L0006
L0006

10080312611001B

L0006

หลักสูตรและสาขาวิชา
จานวนรับ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
10
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
20
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
10
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
3
รวมคณะวิทยาการจัดการ
535
โครงการโควตา 38 จังหวัด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
100
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
40
จัดการเรียนการสอน ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
40
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
40
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
25
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
40
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
50
(โครงการพิเศษ)
รอบที่ 3 Admission 1
รวมคณะวิทยาการจัดการ
980
โครงการ เด็กดี อยากเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
100
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
120
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
120
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
40
จัดการเรียนการสอน ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
90
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
100
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
50
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
100
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
120
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
90
(โครงการพิเศษ)

-6รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

รอบที่ 3 Admission 2
รวมคณะอักษรศาสตร์
10080205901201A
10080205901401A
10080205901501A
10080205902001A
10080205902501A
10080205902802A
10080205903001A
10080205903601A
10080205904301A
10080205904301A

J0008
J0008
J0008
J0008
J0008
J0008
J0008
J0008
J0008
J0008

10080312610203B
10080312610601B
10080312620102B
10080312610202B
10080512610202B

L0007
L0007
L0007
L0007
L0007

10080312610201B

L0007

10080312620101B
10080312903501A
10080312903101B
10080312610501B
10080312611001B

L0007
L0007
L0007
L0007
L0007

โครงการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (การละคร)
รวมคณะวิทยาการจัดการ
โครงการ เด็กดี มีโอกาส
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จัดการเรียนการสอน ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

400

400

1,130
180
120
120
100
20
90
100
90
100
120
90

-7รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ช่วงที่ 3
คณะอักษรศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวนรับ 12 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 2.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทยและหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย
วิธีการคัดเลือก
1. Portfolio มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทย และหรือขับร้องเพลง
ไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรี
ไทย โดยมีหลักฐานแสดง เช่น
1.1) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีไทย
1.2) ประกาศนียบัตร
1.3) รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
1.4) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์
2.1) ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio
25 คะแนน
2.2) เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
40 คะแนน
(2) ทัศนคติ
25 คะแนน
(3) บุคลิกภาพ
10 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัครรอบที่ 1 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น
*** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว ***

-8การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
2. กาหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนเท่านั้น

-9รอบ 2 โควตา (Quota)
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวน 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 6 เมษายน 2564
ผู้สมัคร ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
1.2) วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ
(1) วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 60%

ค่าน้าหนัก 40%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการโควตา 38 จังหวัด
สาหรับกลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
จานวน 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) หรือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท
ชุมพร ชัยภูมิ ตราด ตาก ตรัง นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครนายก นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์
ปทุมธานี ประจวบคีรี ขัน ธ์ ปราจี น บุ รี พระนครศรีอยุธ ยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สุราษฎธานี อ่างทองและอุทัยธานี
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนใน
คณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์

- 10 เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
กาลั งศึกษาอยู่ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้ อานวยการโรงเรียนหรือ
นายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมั ค ร ข้ อ 1 และข้ อ 2 (ไฟล์ น ามสกุ ล .PDF เท่ า นั้ น ) จากนั้ น ตั้ ง ชื่ อ ไฟล์
ด้ ว ย ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น ธุ ร กิ จ และภาษา_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถดาวน์
โหลดเอกสาร การสมัครได้จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 8 - 9 ถนนเจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th

- 11 รอบ 3 Admission 1
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ เด็กดี อยากเรียน
สาหรับกลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
จานวน 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและ
กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) O-NET
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(4) วิชา 04 คณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 8 - 9 ถนนเจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ ตามแบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
3. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

- 12 รอบ 3 Admission 2
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ เด็กดี มีโอกาส
สาหรับกลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
จานวน 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและ
กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) O-NET
ค่าน้าหนัก 30%
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 8 - 9
ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ ตามแบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
3. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

