ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปฏิทินการรับ
สมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญา
บัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565 รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) จานวนทั้งสิ้น 11 คณะวิชา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนรับเข้าศึกษา รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) จาแนกตามคณะ
ลาดับ

คณะวิชา

จานวนรับ

42
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
25
สถาปัตยกรรมศาสตร์
245
โบราณคดี
623
อักษรศาสตร์
309
ศึกษาศาสตร์
790
วิทยาศาสตร์
130
เภสัชศาสตร์
355
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
410
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1,140
วิทยาการจัดการ
240
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
4,309
หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th
- ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com/ ตามช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา
(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการดาเนินงาน
หลักสูตรและสาขาวิชา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
คณะโบราณคดี
โครงการรับตรง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

จานวนรับ
42
40
2
25
10
15
245
30
35
30
30
50
40
30
623
400
5
25
15
10
3
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

จานวนรับ
5
5
55
20
55
25
309
10
15
15
15
10
30
20
10
20
30
5
10
15
5
5
20
15
5
50
4
790
30
40
80
70
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

จานวนรับ
60
50
40
50
55
55
30
20
10
15
15
30
15
20
20
15
20
20
15
15
130
50
80
355
50
35
15
20
15
20
50
20
10
45
15
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการ
พิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเด็ก ดี มีโอกาส
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโท
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโท
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ
10
5
5
10
20
5
5
410
60
100
100
100
50
1,140

100
100
100
100
90
100
80
100
100
90
100
80
240
50
120
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอิน
เทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม
(โครงการพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จานวนรับ
15
40
15
4,309

-8-

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ส าเร็ จ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับผู้ ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
2. มี ผ ลคะแนนสอบวิ ช าเฉพาะ 4 วิ ช า คื อ (1) วิ ช าวาดเส้ น (2) วิ ช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ (3) วิ ช าสร้ า งสรรค์
(4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนนไม่น้อย
กว่า 50 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
(1) วิชา 0103 วาดเส้น
ค่าน้าหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(2) วิชา 0100 องค์ประกอบศิลป์
ค่าน้าหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(3) วิชา 0101 สร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
(4) วิชา 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
ค่าน้าหนัก 15%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
จานวนรับ 2 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ส าเร็ จ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส าหรับผู้ ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
2. มี ผ ลคะแนนสอบวิ ช าเฉพาะ 4 วิ ช า คื อ (1) วิ ช าวาดเส้ น (2) วิ ช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ (3) วิ ช าสร้ า งสรรค์
(4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนนไม่น้อย
กว่า 40 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 15%
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
(1) วิชา 0103 วาดเส้น
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(2) วิชา 0100 องค์ประกอบศิลป์
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(3) วิชา 0101 สร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
(4) วิชา 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
ค่าน้าหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี)
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จานวน 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) ค่าน้าหนัก
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

จานวนรับ 10 คน

20%
30% เกณฑ์ขั้นต่า 20%

10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
40% เกณฑ์ขั้นต่า 20%

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5ปี)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 35% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 15% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
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คณะโบราณคดี
โครงการรับตรง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่กาเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism)
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตา
บอดสีชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง
3. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั มภาษณ์ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สั นสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
จานวนรับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
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2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั มภาษณ์ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สั นสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสมาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ต้องเลือกสอบวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
3. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50
4. มีผลการทดสอบ PAT ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร
หรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั มภาษณ์ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สั นสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร
หรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) (ตอนที่ 2)
ค่าน้าหนัก 100% เกณฑ์ขั้นต่า 50%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั มภาษณ์ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สั นสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษวิทยา
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั มภาษณ์ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สั นสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50
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2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัครหรือพลาดการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั มภาษณ์ในวัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สั นสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM
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คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
รูปแบบที่ 1 (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก
2. สอบสัมภาษณ์
กาหนดภายหลัง
รูปแบบที่ 2 (พื้นฐานศิลปศาสตร์)
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) **
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) **
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) **
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) **
ค่าน้าหนัก
(6) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) **
(7) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) **
(8) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) **
หมายเหตุ ** ให้เลือก 1 กลุ่มวิชาเท่านั้น
2. สอบสัมภาษณ์
กาหนดภายหลัง

จานวนรับ 400 คน

20%
30%

30%
20%

20%
30%

30%

20%
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวนรับ 3 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 100%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์
กาหนดภายหลัง
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
2. สอบสัมภาษณ์
กาหนดภายหลัง
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ

จานวนรับ 5 คน

ค่าน้าหนัก 50%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%
ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 60%

จานวนรับ 5 คน

ค่าน้าหนัก 50%
เกณฑ์ขั้นต่า 40%

- 16 -

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
2. สอบสัมภาษณ์
กาหนดภายหลัง

ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 60%

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
2. สอบสัมภาษณ์
กาหนดภายหลัง

จานวนรับ 55 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 55 คน
จานวนรับ 25 คน

15%
15%
20%
50%
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 70% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 15 คน
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 50%

ค่าน้าหนัก 30%

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
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(2)
(3)
(4)
(5)

วิชา 19 สังคมศึกษา
วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 3.00
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 40% เกณฑ์ขั้นต่า 25%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 25%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 25%
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 2.50
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
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(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
20% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
40% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
3. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 70% เกณฑ์ขั้นต่า 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
3. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 70% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
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1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 20%

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 เท่านั้น
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 40%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 เท่านั้น
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 100%
(ต้องได้คะแนน GAT ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ 75 คะแนนขึ้นไป)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
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1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 70% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้าหนัก
1.2) ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้าหนัก
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 10 คน

25%
45%
15% เกณฑ์ขั้นต่า 10%

5%
5%
5%

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้าหนัก 25%
1.2) ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้าหนัก 40%
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 15% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
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1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 5%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 5%
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ค่าน้าหนัก 10%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้าหนัก 10%
1.2) เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา ค่าน้าหนัก 10%
และวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 30%
1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 5% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 5% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 ค่าน้าหนัก 10%
1.2) เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา ค่าน้าหนัก 10%
และวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 30%
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1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 5%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 5%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์ขั้นต่า 20%
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
จานวนรับ 20 คน

10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
50% เกณฑ์ขั้นต่า 40%
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 5 คน

10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
50% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนานาชาติ (ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ใน
ระดับดี) หรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าน้าหนัก 30%
และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ)
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 20%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 4 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน (ท๓๑๑๐๑ ท๓๑๑๐๒ ท๓๒๑๐๑ ท๓๒๑๐๒ และ ท๓๓๑๐๑) ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
3. รับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 60%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 10%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 30%
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 30%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 80 คน
จานวนรับ 70 คน
จานวนรับ 60 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 20 คน

20%
20%
20%
40%
จานวนรับ 55 คน
จานวนรับ 55 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 40 คน

20%
25%
30%
25%
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 20 คน

20%
20%
20%
40%

ทั้งนี้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นนักศึกษาโครงการปกติได้ ยกเว้น
นักศึกษาต้องสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปกติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 30%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 25%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นนักศึกษาโครงการปกติได้ ยกเว้น
นักศึกษาต้องสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปกติ
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โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 40%
(4) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ค่าน้าหนัก 25%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้อ ง
สามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders)
โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพ
ผิ ด ป ก ติ ( personality disorders) โ ด ย เ ฉ พ า ะ antisocial personality disorders ห รื อ borderline
personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม
2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮริตซ์ สูงกว่า 40 เดซิ
เบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ
20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม
2.7) โรค หรือ ความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการต่าง ๆ ในข้อ 2.1) – 2.7) ให้มีการรับรองจากแพทย์
ผู้ตรวจร่างกาย และให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด
การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ จานวน 2 ทุน
โดยคณะฯจะให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปี โดยนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนต่อ ทั้งนี้เป็นไปตามสัญญาการรับทุน
คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุน
1. เลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอันดับที่ 1
2. มีคะแนนรวม (วิชาสามัญ 9 วิชา) อยู่ใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก
หากผู้ได้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษา จะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับเต็มจานวน ซึ่งเป็นไปตามสัญญา
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วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 40%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันที่เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
“ในกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นหรือยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ จะ
ดาเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตามช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ และเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.su.ac.th/”
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 80 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้อ ง
สามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders)
โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพ
ผิ ด ป ก ติ ( personality disorders) โ ด ย เ ฉ พ า ะ antisocial personality disorders ห รื อ borderline
personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม
2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮริตซ์ สูงกว่า 40 เดซิ
เบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

- 30 -

2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ
20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิ ชาชีพ
เภสัชกรรม
2.7) โรค หรือ ความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการต่าง ๆ ในข้อ 2.1) – 2.7) ให้มีการรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจ
ร่างกาย และให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 80%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์
(4) วิชา 59 เคมี
ค่าน้าหนัก 40%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ์
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันที่เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
“ในกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นหรือยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ จะ
ดาเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตามช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th/ และเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.su.ac.th/”
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 35 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
จานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 45 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
(สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิ ศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลื อกเห็ นว่ า เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ของชั้น
ม.4 – 6
วิธีการคัดเลือก
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
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(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
-

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑ์ขั้นต่่าเฉลี่ยรวม ความถนัดทั่วไป (GAT), ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT 2), และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ไม่น้อยกว่า 30%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

-

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 45%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 35%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
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เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ทุกสาขาวิชา)
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการ
รับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ
2. ใ บ ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ แ ล ะ เ อ ก ซ เ ร ย์ ร่ า ง ก า ย ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ ที่
https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร (หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
(สาหรับผู้สมัครในสาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิช า
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลื อกเห็ นว่ า เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6)
วิธีการคัดเลือก
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก 20%
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(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
-

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ค่าน้าหนัก 20%
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 25%
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ค่าน้าหนัก 30%
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑ์ขั้นต่่าเฉลี่ยรวม ความถนัดทั่วไป (GAT), ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT 2), และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ไม่น้อยกว่า 25%
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ทุกสาขาวิชา)
1. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการ
รับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ
2. ใ บ ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ แ ล ะ เ อ ก ซ เ ร ย์ ร่ า ง ก า ย ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ ที่
https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ เอกสารประกอบการสมัคร (หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
1.2. ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 60 คน

ค่าน้าหนัก 30%
ค่าน้าหนัก 70%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
1.2. ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 100 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
1.2. วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
(2) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3. ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จานวนรับ 100 คน
จานวนรับ 100 คน

ค่าน้าหนัก 70%
ค่าน้าหนัก 30%

ค่าน้าหนัก 50%
ค่าน้าหนัก 20%
ค่าน้าหนัก 30%
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 50%
1.2. ความถนัดทั่วไป (GAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเด็ก ดี มีโอกาส
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30%
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หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 25%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 25%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
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วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 90 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
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- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
จานวนรับ 80 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
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2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
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1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ
ค่าน้าหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 90 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสั มภาษณ์ในวั น เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
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โครงการเด็ก ดี มีโอกาส
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 100 คน
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสัมภาษณ์ในวัน อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 80 คน
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ค่าน้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
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(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
ค่าน้าหนัก 30% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2. สอบสัมภาษณ์
2.1) สอบสัมภาษณ์ในวัน อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2.2) สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
- สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จานวน 1
ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
วิธีการคัดเลือก
1. ใช้คะแนน
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ค่าน้าหนัก
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ค่าน้าหนัก
2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

จานวนรับ 50 คน

10%
60%
เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า

15%
15%
15%
15%
15%

10% เกณฑ์ขั้นต่า 10%
10% เกณฑ์ขั้นต่า 20%
10% เกณฑ์ข้นั ต่า 20%

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 120 คน
แบ่งออกเป็น 3 พื้นฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพื้นฐานที่ผู้สมัครสนใจ ดังนี้
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์
1.1. ใช้คะแนน
1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้าหนัก 20%
1.2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
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2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
2.1) ใช้คะแนน
2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1* หรือ
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2*
หมายเหตุ * วิชาลาดับที่ (4), (5) เลือกใช้เพียง 1 รายวิชา
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 50%
2.2) สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
3. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
3.1. ใช้คะแนน
3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 30%
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) *
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) *
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) *
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) *
ค่าน้าหนัก 20%
(6) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) *
(7) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) *
(8) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) *
หมายเหตุ * เลือกยื่นคะแนน 1 กลุ่มวิชาภาษาเท่านั้น
3.2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
จานวนรับ 15 คน
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
จานวนรับ 40 คน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรแกนกลาง หรือเทียบเท่า)
2. มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
3. มีผลการทดสอบวิชาสามัญ ผลการทดสอบ GAT/PAT ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขา/วิชาเอกกาหนด
วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก)
1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์
1.1. ใช้คะแนน
1.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
1.1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1
เกณฑ์ขั้นต่า 20%
(4) วิชา 49 ฟิสิกส์
เกณฑ์ขั้นต่า 15%
1.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้าหนัก 20%
1.2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. พื้นฐานศิลปศาสตร์
2.1. ใช้คะแนน
2.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
ค่าน้าหนัก 20%
2.1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่าน้าหนัก 30%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(3) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้าหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้าหนัก 20%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้าหนัก 20%
2.2. สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า
เกณฑ์ขั้นต่า

15%
15%
20%
15%

