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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เปลี่ยนแปลง - แก้ไข – เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3
(เพิ่มเติมครั้งที่ 16)
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 1 – 3 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเปลี่ยนแปลง - แก้ไข – เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 3 Admission 1 และ
รอบ 3 Admission 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ

-2เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง เปลี่ยนแปลง - แก้ไข – เพิ่มเติม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ 3
(เพิ่มเติมครั้งที่ 16)
1. จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา (ปรับใหม่)
ลาดับ
ที่
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 Admission 1
เดิม
ใหม่
63
20
50
195
205
290
320
272
315
790
790
100
100
570
600
300
300
1,010
1,060
190
200
3,800
3,940

จานวนรับ (คน)
รอบ 3 Admission 2
รวม
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
63
63
10
10
30
60
90
100 285
305
400
400 690
720
222
226 494
541
730
740 1,520
1,530
30
60 130
160
315
315 885
915
300
300 600
600
1,180
1,180 2,190
2,240
175
175 365
375
3,452
3,506 7,252
7509

2. จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามสาขาวิชาที่มีการปรับจานวนรับ
คณะวิชา
รอบที่ 3 Admission 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ
เดิม
ใหม่

10
10

30
20

30
15

35
20

10
15
25
5

15
25
30
15

10
10

15
30

-3คณะวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ เด็กดี อยากเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จัดการเรียนการสอน เพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบอิเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
รอบที่ 3 Admission 2
คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ
เดิม
ใหม่
40
55
10
12
14
15
20
10
10

30
20
20

100

120

50

80

20

25

20

25

10
10

15
15

10

14

50

60

10
20

20
40

-43. การปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admission 1 และ รอบ 3 Admission 2

ลำดับ

คณะวิชำ

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ รอบ 3
Admission 1
Admission 2
-

หมำยเหตุ

1

คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกโครงการ ทุกสาขาวิชา

2

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกสาขาวิชา

3

คณะโบรำณคดี

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกสาขาวิชา
*เฉพำะสำขำวิช ำโบรำณคดี ให้ผู้ ผ่า นการคัดเลือ กจัดส่ ง
รายงานผลการตรวจตาบอดสี จ ากโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที ่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข รั บ รอง ให้ ค ณะ
โบราณคดีตรวจสอบ ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2564 โดยจัดส่งมาที่
E-mail : archaeology60.dir@gmail.com

4

คณะอักษรศำสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกโครงการ ทุกสาขาวิชา

5

คณะศึกษำศำสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกสาขาวิชา
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสแกน QR Code
เข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชาต่อไป

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
http://line.me/ti/g/-VV9r53pTj

-5ลำดับ

คณะวิชำ

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ รอบ 3
Admission 1
Admission 2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
http://line.me/ti/g/1JV091Ofw7
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

http://line.me/ti/g/dA2lLETiXK

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

http://line.me/ti/g/D2oR6q21me

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

https://line.me/R/ti/g/7r5MwOeJS3

หมำยเหตุ

-6ลำดับ

คณะวิชำ

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ รอบ 3
Admission 1
Admission 2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

http://line.me/ti/g/JzfKzVz51S

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
http://line.me/ti/g/bpNd1_9lsx
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

http://line.me/ti/g/cv3Ohcq2b3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

http://line.me/ti/g/zeZsJaoRnj

หมำยเหตุ

-7ลำดับ

คณะวิชำ

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ รอบ 3
Admission 1
Admission 2

หมำยเหตุ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
(หลักสูตร 2 ปริญญา)

http://line.me/ti/g/C1oGOUqc6_

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
http://line.me/ti/g/Om2-ALf3JS

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

6

คณะวิทยำศำสตร์

7

คณะเภสัชศำสตร์

http://line.me/ti/g/de03ELs81i
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
เวลา 8.00 น.

ทุกสาขาวิชา
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

-8-

8

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ รอบ 3
Admission 1
Admission 2
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

9

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกสาขาวิชา

10

คณะวิทยำกำรจัดกำร

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ทุกโครงการ ทุกสาขาวิชา

11

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถศึกษารายละเอียด
การสอบสั ม ภาษณ์ ไ ด้ จ าก link ด้ า นล่ า งนี้
https://tinyurl.com/azm5p8p3

ลำดับ

คณะวิชำ

หมำยเหตุ
ทุกสาขาวิชา

