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เอกสารแนบทาย
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565
รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission)

จํานวนรับนกัศึกษา จําแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 
(โครงการพิเศษ) หมายความวา โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษา
ตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองดานงบประมาณและการดําเนินงาน 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 42 

โครงการรับตรงทุกกลุมวิชาเอก 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป (5 ป) 40 

โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป (เอกทฤษฎีศิลป) (5 ป) 2 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 25 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) 10 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) 15 

คณะโบราณคดี 245 

โครงการรับตรง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโบราณคดี 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรศลิปะ 35 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยา 40 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน 30 

คณะอักษรศาสตร 623 

หลักสูตรอักษรศาสตร (ไมแยกสาขาวิชาเอก) 400 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารกัษศาสตร 5 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 25 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 15 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 10 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคตีศิลปไทย) 3 
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- 4 -

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝร่ังเศส) 5 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) 5 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 55 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาญี่ปุน (โครงการพิเศษ) 55 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 25 

คณะศึกษาศาสตร 309 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 50 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 

คณะวิทยาศาสตร 790 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี 80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 70 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา 60 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาฟสิกส 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 55 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 55 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (โครงการพิเศษ) 15 

โครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) 15 

คณะเภสัชศาสตร 130 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 50 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 80 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 355 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 35 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 45 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 15 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการ
พิเศษ) 

20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 410 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร 60 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร 50 

คณะวิทยาการจัดการ 1,140 

โครงการเด็ก ดี มีโอกาส  

กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 100 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโท 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) 

100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (โครงการพิเศษ) 90 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ) 100 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 80 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ) 100 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ (โครงการพิเศษ) 90 

กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโท 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) 

80 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 240 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 50 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ) 120 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอิน
เทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 

15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 

40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 
(โครงการพิเศษ) 

15 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 4,309 

 

 
 
 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

โครงการรับตรงทุกกลุมวิชาเอก 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรยีน (สอบเทียบ) ตองศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร 

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเสน (2) วิชาองคประกอบศิลป (3) วิชาสรางสรรค           
(4) วิชาความรูทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเสน วิชาองคประกอบศิลป และวิชาสรางสรรค ตองมีคะแนนไมนอย
กวา 50 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  10% 
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ท่ีจัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 

(1) วิชา 0103 วาดเสน คาน้ําหนัก  25%    เกณฑขั้นต่ํา  50% 
(2) วิชา 0100 องคประกอบศิลป คาน้ําหนัก  25%    เกณฑขั้นต่ํา  50% 
(3) วิชา 0101 สรางสรรค คาน้ําหนัก  25%    เกณฑขั้นต่ํา  50% 
(4) วิชา 0102 ความรูท่ัวไปทางศิลปะ คาน้ําหนัก  15% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 

โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (เอกทฤษฎีศิลป) (5 ป) จํานวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรยีน (สอบเทียบ) ตองศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร 

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเสน (2) วิชาองคประกอบศิลป (3) วิชาสรางสรรค           
(4) วิชาความรูทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเสน วิชาองคประกอบศิลป และวิชาสรางสรรค ตองมีคะแนนไมนอย
กวา 40 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  15% 
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ท่ีจัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 

(1) วิชา 0103 วาดเสน คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  40% 
(2) วิชา 0100 องคประกอบศิลป คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  40% 
(3) วิชา 0101 สรางสรรค คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  40% 
(4) วิชา 0102 ความรูทั่วไปทางศิลปะ คาน้ําหนัก  25% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5ป) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  30%     

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑขั้นต่ํา  20% 

1.3) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก  40%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 

2. สอบสัมภาษณ 
 สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5ป) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  35%     

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ  เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1  เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส  เกณฑขั้นต่ํา  20% 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  15%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก  50%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 

2. สอบสัมภาษณ 
 สอบสัมภาษณในวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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คณะโบราณคดี 

โครงการรับตรง 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 2.50 

2. ตองตาไมบอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแตกําเนิด ซึ่งแบงเปนกลุมที่เห็นสีเดียว (Monochromatism)    
กลุมที่มีเซลลรูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุมที่มีเซลลรูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตา
บอดสีชนิดเกิดข้ึนในภายหลัง 

3. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากําหนด ท้ังนี้ ผูที่ไมไดสมัครหรือพลาดการสอบ จะไมไดรบัการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยใช
โปรแกรม ZOOM 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จํานวนรับ 35 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 2.50 

2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากําหนด ท้ังนี้ ผูที่ไมไดสมัครหรือพลาดการสอบ จะไมไดรบัการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 2.50 

2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากําหนด ท้ังนี้ ผูที่ไมไดสมัครหรือพลาดการสอบ จะไมไดรบัการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยใช
โปรแกรม ZOOM 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสมาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ตองเลือกสอบวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) 
3. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 

ไมนอยกวา 2.50 
4. มีผลการทดสอบ PAT ของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่สาขาวิชากําหนด ทั้งน้ี ผูที่ไมไดสมัคร

หรือพลาดการสอบ จะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) คาน้ําหนัก  100%    เกณฑขั้นต่ํา  40% 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยใช
โปรแกรม ZOOM 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 2.50 

2. มีผลการทดสอบ GAT ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่สาขาวิชากําหนด ทั้งน้ี ผูที่ไมไดสมัคร
หรือพลาดการสอบ จะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) (ตอนที่ 2) คาน้ําหนัก  100%    เกณฑข้ันต่ํา 50 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยใช
โปรแกรม ZOOM 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษวิทยา จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมนอยกวา 2.50 

2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากําหนด ท้ังนี้ ผูที่ไมไดสมัครหรือพลาดการสอบ จะไมไดรบัการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยใช
โปรแกรม ZOOM 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมต่ํากวา 2.50 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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2. มีผลการทดสอบ GAT , PAT และผลการทดสอบวิชาสามัญ ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่
สาขาวิชากําหนด ท้ังนี้ ผูที่ไมไดสมัครหรือพลาดการสอบ จะไมไดรบัการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน โดยใช
โปรแกรม ZOOM 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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คณะอักษรศาสตร 
หลักสูตรอักษรศาสตร   (ไมแยกสาขาวิชาเอก) จํานวนรับ 400 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 
 รูปแบบท่ี 1 (พ้ืนฐานวิทยาศาสตร) 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  30% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.3) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ 
กําหนดภายหลัง 
 

รูปแบบที่ 2 (พ้ืนฐานศิลปศาสตร) 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  30% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.3) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ** 
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** คาน้ําหนัก  20% 
(6) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) ** 
(7) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) ** 
(8) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

หมายเหตุ  ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 
2. สอบสัมภาษณ 

กําหนดภายหลัง 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จํานวนรับ 25 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลปไทย) จํานวนรับ  3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  100% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ 
กําหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝร่ังเศส) จํานวนรับ  5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                         เกณฑขั้นต่ํา  40% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) คาน้ําหนัก  50%    เกณฑข้ันต่ํา  60% 

2. สอบสัมภาษณ 
กําหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) จํานวนรับ  5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                         เกณฑขั้นต่ํา  40% 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) คาน้ําหนัก  50%    เกณฑขั้นต่ํา  60% 

2. สอบสัมภาษณ 
กําหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศกึษา กลุมภาษาจีน (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 55 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศกึษา กลุมภาษาญี่ปุน (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 55 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศกึษา กลุมภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศกึษา กลุมภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  15% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  15% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  20% 

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 

2. สอบสัมภาษณ 
กําหนดภายหลัง 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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คณะศึกษาศาสตร 
หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

เปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทาในโรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา คาน้ําหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  70%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวนรับ 15 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา คาน้ําหนัก  20% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  80%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
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(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1* หรือ 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* 

   หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูที่สําเร็จศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรไมนอย

กวา 3.00 
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  40%    เกณฑขั้นต่ํา  25% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  25% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  25% 
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูที่สําเร็จศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรไมนอย

กวา 2.50 
4. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
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(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  20%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  40%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 หรอืเทียบเทา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.75 คาน้ําหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  70%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายชั้นปที่ 6 หรอืเทียบเทา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.50 คาน้ําหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  70%    เกณฑข้ันต่ํา  15% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 
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1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 เทานั้น 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานจิตวิทยา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา คาน้ําหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  40% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1* หรือ 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* 

   หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 เทานั้น 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานจิตวิทยา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  100% 

(ตองไดคะแนน GAT ในสวนที่เปนภาษาอังกฤษ 75 คะแนนข้ึนไป) 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในโรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา คาน้ําหนัก  10% 
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1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  70%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จํานวนรับ 10 คน 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 จากหลักสูตรแกนกลาง 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6  
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  25% 
1.2) ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50 คาน้ําหนัก  45% 
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  15%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  5% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร (PAT 6) คาน้ําหนัก  5% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ การศกึษานอกโรงเรียน และอาชีวะศึกษา 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  25% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  15%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
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(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก    5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  15% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร (PAT 6) คาน้ําหนัก  40% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 จากหลักสูตรแกนกลาง 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายชั้นปที่ 6  
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ไมนอยกวา 2.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  25% 
1.2) ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.50 คาน้ําหนัก  40% 
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  15%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก    5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก    5% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร (PAT 6) คาน้ําหนัก  10% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ การศกึษานอกโรงเรียน และอาชีวะศึกษา 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  25% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  15%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก    5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  15% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร (PAT 6) คาน้ําหนัก  40% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใชหลักสูตรแกนกลาง และ/หรอืหลักสูตรนานาชาติ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  10% 
1.2) เกรดเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา คาน้ําหนัก  10% 

และวัฒนธรรม, ภาษาตางประเทศ 
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  50%    เกณฑข้ันต่ํา  30% 

1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  5%     เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  5%     เกณฑข้ันต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.30 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใชหลักสูตรแกนกลาง และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.30 คาน้ําหนัก  10% 
1.2) เกรดเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา คาน้ําหนัก  10% 

และวัฒนธรรม, ภาษาตางประเทศ 
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  50%    เกณฑข้ันต่ํา  30% 

1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  5%     เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  5%     เกณฑข้ันต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสตูรแกนกลาง 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) คาน้ําหนัก  50%    เกณฑข้ันต่ํา  40% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 
2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสตูรแกนกลาง 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(3) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) คาน้ําหนัก  50%    เกณฑข้ันต่ํา  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนานาชาติ (ที่สามารถใชภาษาไทยไดใน
ระดับดี) หรือเทียบเทาในโรงเรยีนและวิทยาลัยตางๆ 
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2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการกีฬา 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คาน้ําหนัก  30% 

และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาตางประเทศ) 
1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ 4 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.75 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน (ท๓๑๑๐๑ ท๓๑๑๐๒ ท๓๒๑๐๑ ท๓๒๑๐๒ และ ท๓๓๑๐๑) ไมนอยกวา 3.00 

2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  60% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  10% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑขั้นต่ํา  30% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  10%    เกณฑข้ันต่ํา  30% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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คณะวิทยาศาสตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี จํานวนรับ 80 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวนรับ 70 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา จํานวนรับ 60 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  40% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ 55 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวนรับ 55 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  30% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  25% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  40% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
  

ท้ังนี้ ผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษแลว ไมสามารถขอเปลี่ยนเปนนักศึกษาโครงการปกติได ยกเวน
นักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  30% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  25% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

ทั้งนี้ ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษแลว ไมสามารถขอเปลี่ยนเปนนักศึกษาโครงการปกติได ยกเวน
นักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 
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โครงการความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศกึษาศาสตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (ครู) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพท่ีเปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  40% 
(4) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  25% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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คณะเภสัชศาสตร 
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต จํานวนรับ 50 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือ หนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยตอง

สามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือ สัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
2. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปน้ี 
2.1) มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน โรคจิต (psychotic disorders) 

โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพ
ผิ ด ป ก ติ  ( personality disorders)  โ ด ย เ ฉพา ะ  antisocial personality disorders ห รื อ  borderline 
personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการและการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม 

2.3) เปนโรคไมติดตอ หรือ ภาวะอันเปนอุสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการ และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
2.5) มีความผิดปกติในการไดยินท้ังสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถ่ี 500-2,000 เฮริตซ สูงกวา 40 เดซิ

เบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 
20/40 และแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

2.7) โรค หรือ ความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบุไว และแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ
ปฏิบัตงิาน และการประกอบวิชาชีพ 
ท้ังนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการตาง ๆ ในขอ 2.1) – 2.7) ใหมีการรับรองจากแพทย

ผูตรวจรางกาย และใหคณะเภสัชศาสตรพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร 
 ผูที่เขาศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ทุน 
โดยคณะฯจะใหทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 6 ป โดยนักศึกษาผูรับทุนจะตองมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะไมมีสิทธ์ิไดรับ
ทุนตอ ทั้งน้ีเปนไปตามสัญญาการรับทุน 
คุณสมบัติผูที่มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกรับทุน 

1. เลือกคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอันดับที่ 1 
2. มีคะแนนรวม (วิชาสามัญ 9 วิชา) อยูใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก 
หากผูไดรับทุนลาออกจากการเปนนักศึกษา จะตองชดใชทุนที่ไดรับเต็มจํานวน ซึ่งเปนไปตามสัญญา 
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  80% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส  
(4) วิชา 59 เคม ี คาน้ําหนัก  40% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา  

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ 
วัน เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ 
รายงานตัววันที่เสารท่ี  28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หองประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารสวนปาฐอาศรม 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
“ในกรณีท่ีสถานการณโควิด-19 ยังมีแนวโนมการแพรระบาดท่ีเพิ่มข้ึนหรือยังอยูในสถานการณไมปกติ จะ

ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณออนไลน  ขอใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณติดตามชองทางการสอบสัมภาษณออนไลนได
ท่ีเว็บไซต https://admission.su.ac.th/ และเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตร http://www.pharmacy.su.ac.th/” 

 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ 80 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือ หนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยตอง

สามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือ สัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
2. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปน้ี 
2.1) มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน โรคจิต (psychotic disorders) 

โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพ
ผิ ด ป ก ติ  ( personality disorders)  โ ด ย เ ฉพา ะ  antisocial personality disorders ห รื อ  borderline 
personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการและการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม 

2.3) เปนโรคไมติดตอ หรือ ภาวะอันเปนอุสรรคตอการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการ และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
2.5) มีความผิดปกติในการไดยินท้ังสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถ่ี 500-2,000 เฮริตซ สูงกวา 40 เดซิ

เบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 
20/40 และแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

2.7) โรค หรือ ความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบุไว และแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ
ปฏิบัตงิาน และการประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการตาง ๆ ในขอ 2.1) – 2.7) ใหมีการรับรองจากแพทยผูตรวจ
รางกาย และใหคณะเภสัชศาสตรพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเปนที่สิ้นสุด 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  80% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส  
(4) วิชา 59 เคม ี คาน้ําหนัก  40% 
(5) วิชา 69 ชีววิทยา  

1.2) ความถนัดท่ัวไป (GAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 

2. สอบสัมภาษณ 
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ 
รายงานตัววันที่เสารท่ี  28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หองประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารสวนปาฐอาศรม 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
“ในกรณีท่ีสถานการณโควิด-19 ยังมีแนวโนมการแพรระบาดท่ีเพิ่มข้ึนหรือยังอยูในสถานการณไมปกติ จะ

ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณออนไลน  ขอใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณติดตามชองทางการสอบสัมภาษณออนไลนได
ท่ีเว็บไซต https://admission.su.ac.th/ และเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตร http://www.pharmacy.su.ac.th/” 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จํานวนรับ 45 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองไมเปนผูพิการหรอืมีโรคตาง ๆ ดงันี้ 
1.1) ตาบอดทั้งสองขาง 
1.2) ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(สําหรบัผูสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

1.3) หูหนวกทัง้สองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรอืขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
1.6) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 6 
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรู     

คณติศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - 6 
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ของชั้น 

ม.4 – 6 
วิธีการคัดเลือก 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
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(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  40% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  30% 
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑขั้นต่ําเฉลี่ยรวม ความถนัดท่ัวไป (GAT), ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT 2), และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) ไมนอยกวา 30% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  45% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  35% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
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เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ (ทุกสาขาวิชา) 
1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ฉบับที่ใชในการสมัคร ที่มีการ

รับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ 
2. ใ บ ร า ย ง า น ก า รต ร ว จ สุ ข ภ า พ แ ล ะ เ อ ก ซ เ ร ย ร า ง ก า ย  ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  

https://admission.su.ac.th/ หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร (หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองใหเรียบรอย) 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จาํนวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองไมเปนผูพิการหรอืมีโรคตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองขาง 
1.2) ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 

1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรอืขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
1.6) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 (รับนักเรียนท่ีเรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรู     
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - 6) 

วิธีการคัดเลือก 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  40% 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 

- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  30% 
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑขั้นต่ําเฉลี่ยรวม ความถนัดท่ัวไป (GAT), ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร (PAT 2), และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) ไมนอยกวา 25% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 

เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ (ทุกสาขาวิชา) 
1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ฉบับที่ใชในการสมัคร ที่มีการ

รับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ 
2. ใ บ ร า ย ง า น ก า รต ร ว จ สุ ข ภ า พ แ ล ะ เ อ ก ซ เ ร ย ร า ง ก า ย  ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ท่ี  

https://admission.su.ac.th/ หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร (หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองใหเรียบรอย)  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวนรับ 60 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  30% 
1.2. ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) คาน้ําหนัก  70% 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  70% 
1.2. ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) คาน้ําหนัก  30% 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) 
(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง จํานวนรับ 100 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 คาน้ําหนัก  50% 
1.2. วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  20% 

(1) วิชา 89 คณิตศาสตร 2 
(2) วิชา 99 วิทยาศาสตรท่ัวไป 

1.3. ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
วิธีการคดัเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  50% 
1.2. ความถนัดท่ัวไป (GAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  50%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการเด็ก ดี มีโอกาส 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30%     
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30%     

   หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา  
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30% 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565
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หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  25% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  25% 

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20%     
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20%     
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30%     
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30%     

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ   90 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565
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- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  30%    เกณฑขั้นต่ํา    5% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  30%    เกณฑขั้นต่ํา    5% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  10%     
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  10%     

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  30%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  30%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  10%     
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  10%     

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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2. สอบสัมภาษณ 
2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  30%    เกณฑขั้นต่ํา    5% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  30%    เกณฑขั้นต่ํา    5% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  10%     
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  10%     

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ คาน้ําหนัก  30% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 90 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30% 

หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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โครงการเด็ก ดี มีโอกาส 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 100 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20%    เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30%     
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30%     

   หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา  
2. สอบสัมภาษณ 

2.1) สอบสัมภาษณในวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   80 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20%     
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20%     
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30%    เกณฑข้ันต่ํา  10% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1*  หรือ คาน้ําหนัก  30%     

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* คาน้ําหนัก  30%     
หมายเหตุ * วิชาลําดับท่ี (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 

2. สอบสัมภาษณ 
2.1) สอบสัมภาษณในวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท.

โทรคมนาคม  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
2.2) สิ่งที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครฉบับจริง 
- สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) จํานวน 1 

ชุด (กรณทีี่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
- ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. มีผลการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  10% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  60%     

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1* หรือ                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2*                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 

หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
1.3) ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  10%  เกณฑขั้นต่ํา  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  10%  เกณฑข้ันต่ํา  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  10%  เกณฑขั้นต่ํา  20% 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 120 คน 
 แบงออกเปน 3 พ้ืนฐานการสมัคร เลือกยื่นคะแนนตามพื้นฐานท่ีผูสมัครสนใจ ดังน้ี 

1. พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
1.1. ใชคะแนน 

1.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 

1.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 

1.2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 
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2. พ้ืนฐานศลิปศาสตร รูปแบบที่ 1 
2.1) ใชคะแนน 

2.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1* หรือ 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2* 

    หมายเหตุ * วิชาลําดับที่ (4), (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
2.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  50% 
2.2) สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
 

3. พ้ืนฐานศลิปศาสตร รูปแบบที่ 2 
3.1. ใชคะแนน 

3.1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา   คาน้ําหนัก  50% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(4) วิชา 89 คณิตศาสตร 2 

3.1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)   คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝร่ังเศส (PAT 7.1) * 
(3) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) * 
(4) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) * 
(5) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) *   คาน้ําหนัก  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 กลุมวิชาภาษาเทานั้น 
3.2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ (โครงการพิเศษ)  
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน จํานวนรับ 15 คน 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จํานวนรับ 40 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จํานวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรแกนกลาง หรือเทียบเทา) 
2. มีผลการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
3. มีผลการทดสอบวิชาสามัญ ผลการทดสอบ GAT/PAT ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตามที่

สาขา/วิชาเอกกําหนด 
วิธีการคดัเลือก (ทุกวิชาเอก) 

1. พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
1.1. ใชคะแนน 

1.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
1.1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  30%     

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1                          เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(4) วิชา 49 ฟสิกส                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 

1.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  20% 

1.2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 

2. พ้ืนฐานศลิปศาสตร 
2.1. ใชคะแนน 

2.1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
2.1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  30% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 
(3) วิชา 89 คณิตศาสตร 2                          เกณฑขั้นต่ํา  20% 
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตรทั่วไป                          เกณฑขั้นต่ํา  15% 

2.1.3) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) คาน้ําหนัก  10% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  20% 

2.2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณในวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
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