
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง   เกณฑการรับสมัครคดัเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565  
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 2 

 ______________ 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 1 - 3 เสร็จสิ้นแลวนั้น เนื่องดวยยังมีผูประสงคจะสมัคร
เขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือเปนการขยายโอกาสทาง
การศกึษาใหกับผูสนใจ มหาวิทยาลัยจึงประสงคที่จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 (Direct Admission) ชวงที่ 2 จํานวนรับทั้งสิ้น 7 คณะ
วิชา ดังมีรายละเอียด ปฏิทินการสอบคัดเลือก คณุสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอ่ืน ๆ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จึงใหประกาศดังนี้ 

 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก SU – TCAS 

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 2 : ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 65  รับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th 
วันที่ 1 – 8 มิ.ย. 65 ชําระเงินคาสมัคร 
วันที่ 15 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือก รอบ 4 (ชวงที่ 2) 
วันที่ 16 มิ.ย. 65 สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาระบบ TCAS 
วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 65 ผูผานการคัดเลือกรอบ 4 (ชวงท่ี 2) ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง

เว็บไซต https://student.mytcas.com 
วันที่ 21 มิ.ย. 65 ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ ์
วันที่ 22 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 65 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทางเว็บไซต 

https://reg.su.ac.th และชําระเงินตามข้ันตอนการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 
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คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1  เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวนนักศึกษาชาว

ตางประเทศ 
 1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับ
ผูสมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาตองมีคณุสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

  หมายเหต ุ สํ าหรับผู สมัครที่ ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต างประเทศ ในชว งเวลาหนึ่ ง  
ใหคํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศกึษาที่ไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น 

 1.3 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
และปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 1.4 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

 1.5 ไมเปนผูที่ถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือกระทําผิดตาง ๆ ที่
ไมใชทางวิชาการ 

 1.6 ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 

 1.7 ตองไมเปนผูท่ีกําลังศึกษาเกินกวาชั้นปที่ 1 ในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่รวมในการคัดเลือกนี้ เวนแตจะไดลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียกอน 

 1.8 ไมไดยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกเขาศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 หรือทําการสละสิทธิ์ 2 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยที่
เขาระบบ TCAS ปการศกึษา 2565 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะ เปนไปตามประกาศของแตละสาขาวิชา 

  หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่ง และหากตรวจสอบ
พบวา เอกสารที่ใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ หรือเปนเอกสารที่เกิดจากการคัดลอกผลงานหรือแนวคิดของ
ผูอื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม   จะถูกถอนสภาพจากการเปน
นักศึกษาทันท ี

เกณฑการพจิารณาคัดเลือก 

 โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ ดังตอไปนี ้
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
 2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถามี) 
 3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลยัศลิปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถามี) 
 4. คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผูสมัครตองสมัครสอบกับ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ ทปอ. กําหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และสถานที่
สอบไดท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากําหนดในการคัดเลือก  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผูสมัครจาก ทปอ. มา
ประมวลผลคะแนน ผูสมัครไมตองยื่นผลคะแนนทดสอบไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. การสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 



 
 
 

 

- 3 -

เนื่องจากแตละคณะ/สาขาวิชามีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑการคัดเลือกเปนการเฉพาะ
ดังนั้น ผูสมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑการคัดเลือกตามท่ีคณะ/สาขาวิชา/โครงการ
กําหนด ทั้งนี้ การพจิารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 

 

รายละเอียดวิธีการสมัคร 
 การสมัครรอบ 4 ทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th (หากมีปญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพทติดตอได
ที่เบอร 0-3425-5750 หรือ 0-3410-9686 ตอ 200331-200332 กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 2) 
 

คาธรรมเนียมการสมัคร 
- คาสมัคร 400 บาท 
- คาธรรมเนียมธนาคารตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

  เลือกสอบไดหนึ่งหลักสูตรหรือหนึ่งโครงการหรือหนึ่งสาขาวิชาเทานั้น (ถาเลือกสมัครมากกวา 1 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยจะถือวาการสมัครครั้งสุดทายที่มีการชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลวเปนครั้งที่ตองการ และครั้งที่สมัครกอนหนา
จะถือเปนโมฆะ แมวาจะชําระเงินคาสมัครแลวก็ตาม) โดยพิมพใบชําระเงินในข้ันตอนสุดทายหลังจากการสมัครผาน
อินเตอรเน็ตเสร็จสิ้น ชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือผานขัน้ตอนและชองทางการชําระเงินอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดภายหลัง (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี) 

 
ขั้นตอนการสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ ของแตละรอบใหถี่ถวน (โปรดศึกษาขอมูลดวยตนเองเพื่อประโยชนของ
ผูสมัครเอง) 

2. ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th ตามวันที่ที่
กําหนดในการรับสมัคร โดยสรางบัญชีและรหัสผานของผูสมัคร และดําเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุบนเว็บไซต (โปรด
บันทึกขอมูลการรับสมัครดวยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง กอนบันทึกและยืนยันขอมูล 
มิฉะนั้นจะแกไขไมไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

3. พิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัครออนไลน และชําระเงินตามชองทางและวันที่ท่ีกําหนด หากผูสมัครมิไดดําเนินการ
ชําระเงินคาสมัครตามที่กําหนด จะถือวาการสมัครครั้งนั้นเปนโมฆะ 

4. เ ม่ือชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว จึ งจะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน 
การชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตามขอมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลตอการสมัคร) และโปรดเก็บหลักฐานการชําระ
เงินไวเพ่ือใชตรวจสอบหากเกิดปญหา 

5. ผู สมัครตรวจสอบรายชื่ อผู สมัคร  และสถานะการชําระเงิน ไดหลั งจากชํ าระ เงินค าสมัครแลว  3 วัน  
(ไมนับรวมวันชําระเงนิคาสมัครและวันหยุดทําการ) ทางระบบออนไลนที่ https://admission.su.ac.th  

6. ถ า ผู ส มั ค ร ต อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น ก า ร เ ลื อ ก ใ ห ม จ ะ ต อ ง ทํ า ก า ร ส มั ค ร ใ ห ม ต า ม ข้ั น ต อ น แ ล ะ ชํ า ร ะ เ งิ น 
คาสมัครใหมทั้งหมด โดยขอมูลการสมัครกอนหนานั้นจะถูกยกเลิก (ขอใหผูสมัครศึกษาขั้นตอนการสมัครใหเขาใจ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดระบุรายละเอียดไวในขั้นตอนการสมัครแลว) 

การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครชําระเงินคาสมัครเปนที่เรียบรอยแลว 
ภายในวัน เวลาที่กําหนดเทานั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาธรรมเนียมการสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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การสอบสัมภาษณและการตรวจรางกาย 
1. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเขารับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด และเขาสอบ

สัมภาษณตามปฏิทินของแตละรอบ ทั้งนี้ จะแจงรายละเอียดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ของแตละคณะ/สาขาวิชา
ใหทราบอีกครั้ง หากไมเขารับการสอบสัมภาษณตามที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองนําหลักฐานมาแสดงตอหนาเจาหนาที่และ
กรรมการสอบสัมภาษณ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ทั้งนี้ ใหนําหลักฐานที่ใชสมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ทั้งตนฉบับและสําเนาจํานวน 1 ชุด 

2.1 ใบสมัครที่บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว พิมพ (Print) ผานระบบรับสมัครออนไลนทางเว็บไซต  
  https://admission.su.ac.th ติดรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
2.2  เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (แสดงฉบับจริง และสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ 

โดยแบงเปน 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเทา โดยมีคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้น ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศกึษา  
2) บัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาสอบสัมภาษณ (แสดงฉบับจริง และสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ 
3) สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผูเขาสอบสัมภาษณ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
4) รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถามี) มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ 
3. ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคณะวิชาไปดําเนินการตรวจรางกายและเอกซเรยดวยตนเองที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ

โรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายที่
เว็บไซต https://admission.su.ac.th แลวนําผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ หรือตามท่ีคณะวิชา/
สาขาวิชากําหนด สําหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตรอาจมีการตรวจรางกายซ้ําในสถานบริการของรัฐเพ่ือยืนยันผลหากมี
ผลการตรวจรางกายขัดแยง ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถามี) 
หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณตรวจสอบแลวพบวา ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ี
กําหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเปนผู มีสิทธิ์ เขาศึกษา ท้ังนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณตามปฏิทินการรับสมัครทางเว็บไซต  
https://admission.su.ac.th พรอมวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ 
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการชําระเงินคาขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th โดยดูข้ันตอน
การชําระเงินดังกลาว ทางเว็บไซต https://reg.su.ac.th ทั้งนี้ ผูที่ไมไดชําระเงินตามที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เงื่อนไขการเขาศึกษา 
1. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและมีสิทธิ์เปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากตรวจสอบพบวา ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่
กําหนด หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษานั้นเปนโมฆะ 
และขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินคาสมัครและเงินคาขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียนในทุกกรณ ี

2. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวา ผูใดปลอม ใช หรืออางเอกสาร
ปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป 

3. เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาดําเนินการตามประกาศน้ี ตามความ
เหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาใหถือเปนที่สิ้นสุด 

 
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสประจําตัวนักศึกษา และรายละเอียดการ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมปฏิทินการศึกษา ใหทราบทางเว็บไซต https://reg.su.ac.th หากมีขอสงสัยประการใด
สามารถติดตอสอบถามไดที ่   

 กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
  โทรศพัท  0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ตอ 200331-32 
  โทรสาร 0-3425-5807 
 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
  โทรศพัท 0-3289-9686  ตอ   311010 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
      312004 คณะวิทยาการจัดการ 
      313002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

1. ตองเปนผูผานการคัดเลือก 
2. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากปรากฏวาผูที่ มีสิทธิ์เขา

ศึกษาไมสําเร็จการศกึษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไมรับเขาศึกษา 
หากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษาในครั้งนี้เปนโมฆะ และจะไมคืนเงินใหไมวา
กรณีใด ๆ 

3. ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวาผูใดปลอม    ใช หรือ
อางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผูนั้นออก
จากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป 

 

การตัดสิทธิ ์
1. ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาไมใชสิทธิ ์
2. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาแตไมรายงานตัวเพื่อเปนนักศึกษาใหมตามเวลาและชองทางที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์การเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง เกณฑการรับสมคัรคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงคที่จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงที่ 2 จํานวน
ทั้งสิ้น 7 คณะวิชา ดังมีรายละเอียด จํานวนรับเขาศึกษา คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอ่ืน ๆ 
ดังตอไปนี้ 

จํานวนรับเขาศึกษา รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ชวงท่ี 2 จําแนกตามคณะ 

ลําดับ คณะวิชา จํานวนรับ 

1 มัณฑนศิลป 33 

2 ศึกษาศาสตร 15 

3 วิทยาศาสตร 570 

4 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 228 

5 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 250 

6 วิทยาการจัดการ 240 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 10 

 รวมทั้งสิ้น 1,346 

หมายเหตุ :  - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตไดที่เว็บไซต https://admission.su.ac.th และอัตรา 
คาธรรมเนียมการศกึษาที่เว็บไซต https://reg.su.ac.th  

- ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันสิทธิก์ารเขาศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต 
https://student.mytcas.com ตามชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น  

 
จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 
(โครงการพิเศษ) หมายความวา โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษา
ตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพใน
การพ่ึงตนเองดานงบประมาณและการดําเนินงาน 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะมัณฑนศิลป 33 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 3 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  5 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  5 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  15 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย (โครงการพิเศษ)  5 

คณะศึกษาศาสตร 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 10 

คณะวิทยาศาสตร 570 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 60 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) 5 

โครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) 20 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 228 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 20 

โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 

โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 20 

โครงการรับนักศึกษาผานบันทึกขอตกลง (MOA)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 3 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 2 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 250 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร 50 

คณะวิทยาการจัดการ 240 
กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)  20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20 



 
 
 

 

- 10 - 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ (โครงการพิเศษ) 10 
กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)  10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)  10 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 10 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,346 
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รอบ 4 รับตรงอสิระ (Direct Admission) ชวงท่ี 2 
คณะมัณฑนศิลป 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน จํานวนรับ   3 คน 
(รับเฉพาะคุณสมบัติ แบบท่ี 2) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จํานวนรับ   5 คน 
(รับคุณสมบัติ แบบท่ี 1 และ 2) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวนรับ   5 คน 
(รับเฉพาะคุณสมบัติ แบบท่ี 2) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จํานวนรับ 15 คน 
(รับคุณสมบัติ แบบท่ี 1 และ 2) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
(รับคณุสมบัติ แบบท่ี 1 และ 2) 
หมายเหต ุใหผูสมัครเลือกสมัครตามคุณสมบัติที่เปดรับสมัครใน แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 ไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
แบบท่ี 1 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทา ผูสมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตองจบการศึกษากอนเปดภาคการศึกษาป
การศึกษา 2565 และมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญศึกษาและไมไดรับการคัดเลือกเขาศกึษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 
 หลกัสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ   
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา   หลักสูตร กศน.   
 GED 

2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป ป 2565 สอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 
 
วิธีการสมัครสอบคัดเลือกแบบท่ี 1 
 องคประกอบที่ใชในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเสนมัณฑนศิลปและวิชาเฉพาะสาขาวิชา ที่
สมัครเขาศึกษา กําหนดคาน้ําหนักของแตละวิชา รอยละ 50 และเกณฑผานทุกวิชา มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 และผูท่ี
ผานการคัดเลือกตองเขารับการสอบสัมภาษณเปนขั้นตอนสุดทาย 
 
แบบท่ี 2 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทา ผูสมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตองจบการศึกษากอนเปดภาคการศึกษาป
การศกึษา 2565 และมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญศึกษา และไมไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ   
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา   หลักสูตร กศน.   
 GED 

2. เปนผูมีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ 
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วิธีการสมัครสอบคัดเลือกแบบท่ี 2 
1. พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจากแฟมสะสมผลงาน Portfolio ซึ่งจัดทําดวยตนเองที่มีคุณภาพ

แสดงออกถึงความสามารถดานวาดเสนมัณฑนศิลป ดานศิลปะและการออกแบบ โดยผูสมัครตองมีคะแนนผาน
เกณฑไมต่ํากวา รอยละ 60 ของคะแนนแฟมสะสมผลงานในแตละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและ
ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟมผลงาน (Portfolio) 

2. การสอบสัมภาษณ ดังนี ้
2.1) ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2) สัมภาษณประกอบการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

เอกสารประกอบการสมัคร  
ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต https://admission.su.ac.th กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมใบ

สมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ใหสมบูรณครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันขอมูล การสมัครสอบ  
ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟมสะสมผลงาน (PORTFOLIO) จัดทําดวยตนเองท่ีมีคุณภาพ

แสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ (ผลงานจริง) รวบรวมผลงานทุกชิ้นในแฟมผลงาน ขนาด A3 โดยเรียง
รายละเอียดในแฟมสะสมผลงาน ตามลําดับ ดังนี ้

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th บนกระดาษขาวขนาด A4 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเทา 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
4. ผลงานตามที่สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด โดยใหผูสมัครทําผลงานวาดเสนและผลงานออกแบบตามโจทยของ

สาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษา (เลือกเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น) ลงในกระดาษตามที่สาขาวิชาและหัวขอที่
กําหนดไวให ดังนี ้

สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
1. ทักษะการออกแบบภายใน 

กําหนดใหผูสมัครออกแบบภายใน “หองนอน 3 สไตล (Style)” หัวขอละ 1 ชิ้นงาน รายละเอียดดังนี ้
1.  หองนอนสไตลคลาสสิค จํานวน 1 หอง  
2.  หองนอนสไตลโมเดิรน จํานวน 1 หอง 
3.  หองนอนสไตลผสมผสานวัฒนธรรมหรือสามารถเลือกสไตลการออกแบบตามประเทศที่ตนสนใจ 1 สไตล เชน 

สไตลญี่ปุน, สไตลไทย หรือ สไตลจีน เปนตน จํานวน 1 หอง 
หมายเหตุ :  

-   กําหนดขนาดกระดาษ A3 ในการสรางสรรคผลงาน (ไมจํากัดประเภทและสีของกระดาษ) 
-   การนําเสนอในแตละชิ้นงาน กําหนดใหแสดงแนวความคิดในการออกแบบ, แปลนการจัด  วางเครื่อง

เรือน, รูปทัศนียภาพพรอมระบุวัสดุ และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของแตละชิ้นงาน 
-  กําหนดใหผลงาน 1 ชิ้นงานเปนการนําเสนอเฉพาะลายเสนดินสอ/ปากกาสีดําหรือสีน้ําเงิน (ไมจํากัด

ประเภทปากกา) ไมลงสี และผลงานอีก 2 ชิ้นไมจํากัดเทคนิคในการนําเสนอ 
-  แสดงผลงานจริงจัดเรียงลําดับใสแฟมขนาด A3 เทานั้น  

2. ทักษะการวาดเสน 
 กําหนดใหผูสมัครวาดเสนแสดงโครงสราง มิติ แสงเงา ดวยดินสอ จํานวน 3 ชิ้นงาน รายละเอียดดังนี ้

1.  หุนรวม (ในการจัดหุนใหมีวัตถุที่มีความแตกตางกัน เชน ผา เซรามิค แกว สแตนเลส ผัก ผลไม ดอกไม เปนตน)  
2.  หุนหนาคนเหลี่ยม  
3.  ภาพสถาปตยกรรมที่มีทิวทัศนประกอบ  
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 หมายเหตุ :  
-  กําหนดขนาดกระดาษ A3 ในการสรางสรรคผลงาน (ไมจํากัดประเภทและสีของกระดาษ) 
-  แสดงผลงานจริงจัดเรียงลําดับใสแฟมขนาด A3 เทานั้น  

 
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 

ใหผูสมัครจัดทําแฟมสะสมผลงาน Portfolio ซึ่งจัดทําดวยตนเองท่ีมีคุณภาพแสดงออกถึงความ สามารถดานวาดเสน
มัณฑนศิลป ดานศิลปะและการออกแบบ อยางนอย 8 ผลงาน (ไมรวมปก เอกสารแนบอื่นๆ) โดยสรางสรรคผลงานลงใน
กระดาษ ขนาดเอกสาร A3 เทานั้น  
หมายเหตุ : ผูสมัครสามารถแนบผลงานอื่น ๆ เชน เกียรติบัตร / รางวัล (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑ
คัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง มานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง 
 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดนิเผา 

ใหผูสมัครจัดทําแฟมสะสมผลงาน Portfolio ซึ่งจัดทําดวยตนเองท่ีมีคุณภาพแสดงออกถึงความ สามารถดานวาดเสน
มัณฑนศลิป ดานศิลปะและการออกแบบ โดยสรางสรรคผลงานลงในกระดาษ ขนาดเอกสาร A3 เทานั้น  
หมายเหตุ : ผูสมัครสามารถแนบผลงานอื่น ๆ เชน เกียรติบัตร / รางวัล (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑ
คัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง มานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง 

 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

ใหผูสมัครจัดทําแฟมสะสมผลงาน Portfolio ซึ่งจัดทําดวยตนเองท่ีมีคุณภาพแสดงออกถึงความ สามารถดานวาดเสน
มัณฑนศิลป ดานศิลปะและการออกแบบ โดยสรางสรรคผลงานลงในกระดาษ ขนาดเอกสาร A3 เทานั้น โดยสามารถยื่น
ผลงานที่เปนสําเนาผลงานในรูปแบบภาพถาย  
หมายเหตุ : ผูสมัครสามารถแนบผลงานอื่น ๆ เชน เกียรติบัตร / รางวัล (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑ
คัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง มานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง 
 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  

ใหผูสมัครจัดทําแฟมสะสมผลงาน ดังนี ้
1.  ใหวาดภาพเหมือนตนเองโดยไมตองสวม Mask ลงในกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 ชิ้น 
2.  ใหวาดภาพผา โดยใหจัดองคประกอบ ลงในกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 ชิ้น 
3.  ใหออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผาในแนวทางท่ีตนเองชื่นชอบโดยใชแรงบันดาลใจจากภาพยนตร (Movies) ที่ตนเอง

ประทับใจ ขนาดผลงาน A3 ไมจํากัดจํานวนหนา และรูปแบบการนําเสนอผลงาน โดยมีขอกําหนดดังนี ้
3.1  ออกแบบเสื้อผาแฟชั่น จํานวน 7 ชุด โดยวาดตามเทคนิคท่ีตนเองถนัด (หามใชคอมพิวเตอร) 
3.2  แฟลตแพทเทิรน (Flat Pattern) ดานหนาและดานหลัง ของทั้ง 7 ชุด 
3.3  มูดบอรด (Mood Board) และอธิบายแรงบันดาลใจ แนวความคิดการออกแบบ การเลือกใชสี วัสดุ เทคนิค

ที่ใชในการตัดเย็บ 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
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การสงเอกสาร 
1. จัดสงทางไปรษณีย แบบ EMS หรือนําสงดวยตนเอง ไดที ่

สํานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศลิปากร   
                               เลขที่ 31 ถ.หนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                               เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

เบอรติดตอ  02-221-5874 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคญั 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
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คณะศึกษาศาสตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง) 

2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  80%     

(1) วิชา 09 ภาษาไทย คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  20% 
(4) วิชา 99 วิทยาศาสตรท่ัวไป คาน้ําหนัก  20% 

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

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)  
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง) 

2. ตองไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานจิตวิทยา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

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

(โดยตองไดคะแนน GAT ในสวนที่เปนภาษาอังกฤษตั้งแต 70 คะแนนข้ึนไป)    
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร ดวย 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)  
2. กําหนดสง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
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คณะวิทยาศาสตร 
รูปแบบใช Portfolio (โครงการปกติ)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา    

2. ไดรับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกจิกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่จัดโดยสถาบันหรือ
หนวยงานตาง ๆ 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  ประกอบกับคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

ทัง้นี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4 ทั้งนี้ ใน
แฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร ดังนี ้

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวนขนาด 
A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
3. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบตัร ตามคุณสมบัติท่ีใชในการสมัคร พรอม

เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
4. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ เชน ประวัติสวนตัว กิจกรรมที่เขาระหวางเรียนพรอมเซ็น

รับรองสําเนาถูกตอง 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัขอ การสงเอกสาร ดวย 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. จัดสงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้
  กรุณาสง  ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย 
    อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   73000 
    หมายเลขโทรศัพท  034-147003 
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   ทั้งนี้ ใหวงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 4 ชวงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร)  
3. กําหนดสง ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี หรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร 

เปนสําคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
รูปแบบใชคะแนน (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวนรับ 10 คน 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา    

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  60% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  20% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  40% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  30% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  30% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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สาขาวิชาฟสิกส 
1. ใชคะแนน 

1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  50% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  60% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
รูปแบบใช Portfolio (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 25 คน 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา    

2. ไดรับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยภาควชิาหรือคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่จัดโดยสถาบันหรือ
หนวยงานตาง ๆ 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4 ทั้งนี้ ใน
แฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร ดังนี ้
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1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวนขนาด 
A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
3. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติท่ีใชในการสมัคร พรอม

เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
4. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ เชน ประวัติสวนตัว กิจกรรมที่เขาระหวางเรียนพรอมเซ็น

รับรองสําเนาถูกตอง 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัขอ การสงเอกสาร ดวย 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. จัดสงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้
  กรุณาสง  ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย 
    อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   73000 
    หมายเลขโทรศัพท  034-147003 
   ทั้งนี้ ใหวงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 4 ชวงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร)  
 

3. กําหนดสง ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี หรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร 
เปนสําคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
รูปแบบใชคะแนน (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 25 คน 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ   5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา    

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 

1. ใชคะแนน 
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1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  
(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  40% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  30% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  30% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
สาขาวิชาฟสิกส 

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  50% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววทิยา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  20% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  20% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  60% 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

โครงการความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) (รูปแบบใชคะแนน) จํานวนรับ   10 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) (รูปแบบใช Portfolio) จํานวนรับ   10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตรแกนกลาง) 
2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
รูปแบบใชคะแนน  

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณติศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  25% 
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(4) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  25%  
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
รูปแบบใช Portfolio  

1. ใชคะแนน 
1.1) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 75  ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก  100% 
2. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ไดรับรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยสถาบัน 

หรือหนวยงานตาง ๆ 
3. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
เอกสารประกอบการสมัคร (รูปแบบใช Portfolio) 

ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4 ทั้งนี้ ใน
แฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร ดังนี ้

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวนขนาด 
A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
3. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติท่ีใชในการสมัคร พรอม

เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
4. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอ่ืน ๆ เชน ประวัติสวนตัว กิจกรรมที่เขาระหวางเรียนพรอมเซ็น

รับรองสําเนาถูกตอง 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัขอ การสงเอกสาร ดวย 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. จัดสงเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้
  กรุณาสง  ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย 
    อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   73000 
    หมายเลขโทรศัพท  034-147003 
   ทั้งนี้ ใหวงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 4 ชวงที่ 2 ฟสิกส (ครู))  
 

3. กําหนดสง ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี หรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสาร 
เปนสําคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณ ี
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จํานวนรับ   5 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

(1) ตาบอดทั้งสองขาง 
(2) ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

(3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
(6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   ผูสําเร็จการศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6   

(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดบัเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร   ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  
(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)   
ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6   

วิศวกรรมเคม ี ผูสําเร็จการศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6   
(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี   ผูสําเร็จการศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  
(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6   

(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6) 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก  80% 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  100% 
(1) วชิา 29 ภาษาอังกฤษ 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 
(3) วิชา 49 ฟสิกส 
(4) วิชา 59 เคมี 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวน

หนวยกิตดังนี้ 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

1. ใชคะแนน 
1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก  25% 
(4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก  25% 
(คะแนนรวมท้ัง 4 รายวิชา วิชา 29 ภาษาอังกฤษ วิชา 39 คณิตศาสตร 1 วิชา 49 ฟสิกส และวิชา 59 
เคมี ตองไมนอยกวา 80 คะแนน)  

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. สอบสัมภาษณวิชาการ 

1.1) สอบสัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM วันจนัทรที่ 13 มิถุนายน 2565 
(1) รายงานตัวเวลา 9.00 น.  
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(2) สอบสัมภาษณเวลา 9.00 น. เปนตนไป  
1.2) หัวขอการสอบสัมภาษณ : พื้นฐานเคมีและวัสดุ คาน้ําหนัก  100%  เกณฑขั้นต่ํา  50% 
1.3) เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ : บัตรประจําตัวประชาชน 
*หมายเหตุ ผลการพิจารณาของกรรมการสอบสมัภาษณถอืเปนสิ้นสุด 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุม สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6) 

1. ใชคะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  20% 
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  80% 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th) 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) 
หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดพุอลิเมอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติสก (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

1.1) ตาบอดทั้งสองขาง 
1.2) ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
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(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี) 

1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร   ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตร

แกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)   
ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6   

วิศวกรรมอุตสาหการ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิศวกรรมเครื่องกล ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  (หลักสูตร
แกนกลาง/หลักสูตรนานาชาติ/GED) 

วิศวกรรมเคมี ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  (หลักสูตร
แกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส   ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
(หลักสูตรแกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี   ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 (หลักสูตร
แกนกลาง) 
ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  
ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 

ธุรกิจวิศวกรรม ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  (หลักสูตร
แกนกลาง/หลักสูตรนานาชาติ/GED) 
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วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา คาน้ําหนัก  100% 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
(2) วิชา 59 เคมี 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 คาน้ําหนัก  50% 
1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  50%  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  20%  เกณฑข้ันต่ํา  25% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  20%  เกณฑขั้นต่ํา  25% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก  20%  เกณฑข้ันต่ํา  25% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  40%  เกณฑข้ันต่ํา  25% 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวน
หนวยกิตดังนี้ 

- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  25% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  25% 
(3) วิชา 49 ฟสิกส คาน้ําหนัก  25% 
(4) วิชา 59 เคมี คาน้ําหนัก  25% 
(คะแนนรวมท้ัง 4 รายวิชา วิชา 29 ภาษาอังกฤษ วิชา 39 คณิตศาสตร 1 วิชา 49 ฟสิกส และวิชา 59 
เคมี ตองไมนอยกวา 60 คะแนน)  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  30% 

1.2) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
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(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก  70% 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. สอบสัมภาษณวิชาการ 

1.1) สอบสัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 
(1) รายงานตัวเวลา 9.00 น.  
(2) สอบสัมภาษณเวลา 9.00 น. เปนตนไป  

1.2) หัวขอการสอบสัมภาษณ : พื้นฐานเคมีและวัสดุ คาน้ําหนัก  100%  เกณฑขั้นต่ํา  50% 
1.3) เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ : บัตรประจําตัวประชาชน 
*หมายเหตุ ผลการพิจารณาของกรรมการสอบสัมภาษณถือเปนสิ้นสุด 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ใชคะแนน 

1.1) วิชาสามัญ 9 วิชา 
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ คาน้ําหนัก  50%  เกณฑข้ันต่ํา  20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 คาน้ําหนัก  50%  เกณฑขั้นต่ํา  20% 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th) 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)  
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

1.1) ตาบอดทั้งสองขาง 
1.2) ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)  

ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวน

หนวยกิตดังนี้ 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเดน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 
3. สําเนาใบประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (รับรองสําเนาถูกตอง) 
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th) 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)  
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรบัสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
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โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

1.1) ตาบอดทั้งสองขาง 
1.2) ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

1.3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมนอยกวา 

2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 

วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ไดรับประกาศนีย บัตรค ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยตองมีจํานวน

หนวยกิตดังนี้ 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีในระดับ
ประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล     

ในระดบัประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 
3. สําเนาใบประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชาระบุ) (รับรองสําเนาถูกตอง) 
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th) 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)  
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการรับนักศึกษาผานบันทึกขอตกลง (MOA)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                   จํานวน 2 คน   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                   จํานวน 2 คน   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร                 จํานวน 2 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           จํานวน 2 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           จํานวน 2 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                   จํานวน 2 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร          จํานวน 3 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส                 จํานวน 2 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี                จํานวน 2 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                จํานวน 2 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม                   จํานวน 2 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. รับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 ในปการศึกษา 2564 
2. เปนนักเรียนของโรงเรียนที่จัดทําบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกขอตกลง 

(MOA) รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
2.1 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
2.2 โรงเรียนศรีวิชัยวทิยา จังหวัดนครปฐม 
2.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

3. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้
3.1 ตาบอดทั้งสองขาง 
3.2 ไมมีภาวะตาบอดสี หรือถามีจะตองไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
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(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเคมี)  

3.3 หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.4 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.5 โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
3.6 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
3.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.8 ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

เกณฑการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเรียนเนน
ในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2. ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไมนอยกวา 3.00 

วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคโนโลยีอาหาร 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเรียนเนน
ในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2. ตองไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอยกวา 3.00 

ธุรกิจวิศวกรรม 1. ทุกแผนการศึกษา 
2. ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุก

รายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไมนอยกวา 3.00 
รายละเอียดวิธีการคัดเลือก 

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากโรงเรียนที่จัดทําบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึก
ขอตกลง (MOA) รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th  

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
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การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณ ี
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง    หลักสูตรนานาชาติ  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา   หลักสูตร กศน.  
 GED 

วิธีการคัดเลือก 
1. Portfolio คาน้ําหนัก  70% 

รูปแบบ Portfolio จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ไมรวมปก คํานํา สารบัญ ประกอบดวย 
(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไมนอยกวา 1/2 

(ครึ่ง) หนากระดาษ A4 
(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืนๆ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก  30% 
3. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

นักศึกษาชาวตางชาติ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน บนกระดาษ 

A4 พรอมติดรูปถาย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 6 ภาคการศึกษา 
3. ยกเวนคะแนนสอบทุกกรณี ภายใตเงื่อนไขการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOC) และการทําบันทึก

ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทย (ทักษะการอานและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 
3. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน บนกระดาษ 

A4 พรอมติดรูปถาย 
4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสารดวย 
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การสงเอกสาร 
1. การจัดสงเอกสาร 

1.1) จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่  4 ชวง 2  รับตรงอิสระ (Direct Admission)  
(นายชาตรี คําเอก) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 
เบอร 08-6711-8596 

1.2) และอัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 
10 MB) 

2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชนรับเอกสารเปน
สําคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
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คณะวิทยาการจัดการ 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอเีวนท (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมี
รางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรยีนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน. 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. ระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที ่7 มิถุนายน 2565 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมี
รางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรยีนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  
 หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน. 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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2. ระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที ่7 มิถุนายน 2565 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพ
หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรยีนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ 
วิธีการคัดเลือก 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 
2. มีผลเรียนรายวิชากลุมสาระภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา  2.50 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. ระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที ่7 มิถุนายน 2565 

 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมี
รางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรยีนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  
 หลักสูตรอาชวีะศึกษา  หลักสูตร กศน. 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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2. ระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที ่7 มิถุนายน 2565 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 สําเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพ
หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูในดุลพินิจของคณะวิทยาการจัดการ 
วิธีการคัดเลือก 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 
2. มีผลเรียนรายวิชากลุมสาระภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา  2.50 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. ระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ที่รับรองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดานหลังใหอัพโหลด
ดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 และขอ 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันที ่7 มิถุนายน 2565 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปท่ี 6 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย

สะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)   คาน้ําหนัก  40% 
1.2) วิชาสามัญ 9 วิชา   คาน้ําหนัก  30%     

(1) วิชา 09 ภาษาไทย                          เกณฑข้ันต่ํา  6% 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา                          เกณฑข้ันต่ํา  6% 
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ                          เกณฑข้ันต่ํา  6% 
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1 * หรือ                          เกณฑข้ันต่ํา  6% 
(5) วิชา 89 คณิตศาสตร 2 *                          เกณฑข้ันต่ํา  6% 

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

(1) วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก  30% 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอใหผูสมัครทุกคนอัพโหลดเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวขอ การสงเอกสาร 
 
การสงเอกสาร 

1. อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2. กําหนดสงภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

 


