
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 2 
 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
ปฏิทินการรับสมัครฯ ประจ าปีการศึกษา 2566 แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที ่ 2
ดังต่อไปนี้ 

จ านวนรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะวิชา รอบ 1 ช่วงที่ 2 
ล าดับ คณะวิชา จ านวนรับ 

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 70 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 
3 โบราณคดี 45 

4 มัณฑนศิลป์ 40 
5 อักษรศาสตร์ 110 

6 ศึกษาศาสตร์ 141 

7 วิทยาศาสตร์ 404 
8 เภสัชศาสตร์ 35 

9 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 720 

10 ดุริยางคศาสตร์ 90 
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 380 

12 วิทยาการจัดการ 660 

13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 205 
  รวมทั้งสิ้น 2,940 
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หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได ้ที ่ เว ็บไซต์ https://admission.su.ac.th               
และ  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th 

 - ผู ้ผ ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์                   
https://student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ ที่
เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบริหารงาน
วิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และคณะวิชาต่าง ๆ  
 โทรศัพท์ : 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ต่อ 200331-200332 
 Facebook : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ 
คณะวิชา Website เบอร์โทรศัพท์ Facebook 

จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

www.finearts.su.ac.th 0-3427-1379 EntrancePsg Silpakorn 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.su.ac.th 0-2221-5877 Faculty of Architecture, 
Silpakorn University 

โบราณคดี www.archae.su.ac.th 08-0891-9240 คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มัณฑนศิลป์ www.decorate.su.ac.th 0-2221-5874 Decorative Arts, 
Silpakorn University 

อักษรศาสตร์ www.arts.su.ac.th 0-3425-6709 คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th 0-3425-8813 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาศาสตร์ www.sc.su.ac.th 0-3414-7003 Science, Silpakorn 
University 

เภสัชศาสตร์ www.pharmacy.su.ac.th 08-9918-5028 Faculty of Pharmacy 

วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

www.eng2.su.ac.th 0-3410-9686 ต่อ 209031 , 
209032, 209033, 209034 
และ 209035 

Entech Silpakorn 

ดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 0-2001-9292, 08-7926-9178 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

file:///F:/TCAS/TCAS65/ประกาศรับสมัคร%20TCAS65/New%20folder/admission.su.ac.th
https://reg.su.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://admission.su.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 2 

 
จ านวนรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 
(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัด
การศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพ่ิม
พิเศษมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการด าเนินงาน 

หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 70 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสทิธิ์)  
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 25 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)  
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 5 
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ  
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 35 
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์  
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 5 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม (5 ปี) 30 
หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมไทย (5 ปี) 10 

คณะโบราณคดี 45 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือ
วัฒนธรรมภาษา   

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโบราณคด ี 5 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 10 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 10 

คณะมัณฑนศลิป ์ 40 

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศลิป์ 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 25 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 15 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะอักษรศาสตร์ 110 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 10 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ 10 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา 10 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์ 5 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) 5 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 5 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 15 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชยีศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ) 15 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุม่ภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุม่ภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ) 5 
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
หลักสตูรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 5 

คณะศึกษาศาสตร์ 141 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 25 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 20 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 20 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 5 

โครงการสืบสานภาษาไทย  
หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 16 

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 40 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ) 10 

คณะวิทยาศาสตร์ 404 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 15 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 10 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 20 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 20 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหข์้อมูล 20 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 15 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 10 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจลุชีววิทยาอุตสาหกรรม 10 
โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 15 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 20 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 20 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 10 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหข์้อมูล 25 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 10 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจลุชีววิทยาอุตสาหกรรม 10 
โครงการโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 15 
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.)   
ระยะที่ 4  ระดับปริญญาตรี-โท 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 2 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 1 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 1 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 6 

คณะเภสัชศาสตร์ 35 

โครงการท าความร่วมมือกับโรงเรียน MOU  
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 35 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 720 

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร ์ 20 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 30 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ 25 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจสิติกส ์ 30 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 30 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 10 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ (โครงการพเิศษ) 5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจสิติกส์ (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 20 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 10 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  
หลักสตูรวิศวกรรมวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร ์ 30 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 10 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ 20 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและโลจสิติกส ์ 10 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 50 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 10 
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หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ (โครงการพเิศษ) 5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 10 

คณะดุริยางคศาสตร์ 90 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต วชิาเอกดนตรีคลาสิก 10 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต วชิาเอกดนตรีและสื่อสรา้งสรรค์  5 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต วชิาเอกดนตรีแจส๊ 10 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต วชิาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์  10 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต วชิาเอกละครเพลง 5 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต วชิาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 10 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ วิชาเอกธุรกิจดนตรแีละบันเทิง  25 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์   15 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 380 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 80 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 50 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 100 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร 50 

คณะวิทยาการจัดการ 660 

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ 60 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 80 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา 50 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 50 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 60 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 60 
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หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 50 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 40 
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พ้ืนที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ 50 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา 40 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 205 

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อธุรกิจ 25 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 90 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน 

40 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

25 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบเกม 

25 

รวม 2,940 
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รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที ่2 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)    จ านวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป ็นผ ู ้ท ี ่ก  าล ังศ ึกษาอยู ่ ในช ั ้นป ีส ุดท้ายตามหลักส ูตรในสถาบันการศึกษา ที ่ผ ่านการคัดเล ือก                     
จากคณะจิตรกรรมฯ ต้องเป็นนักเรียนเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ในล าดับ
ที่ 1 ถึงล าดับสุดท้ายตามจ านวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการจากคณะจิตรกรรมฯ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00  
3. ได้คะแนนกลุ่มวิชาวาดเส้น/กลุ่มวิชาทางด้านศิลปะเฉลี่ยไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00 ในใบระเบียนแสดงผล

การศึกษา 5 ภาคการศึกษา 
4. สถาบันที่ได้รับสิทธิ์ จ านวน 31 สถาบัน รวม 58 คน  ได้แก่ 
 

ที ่ สถาบันได้รับสิทธิ์ จ านวนได้รับสิทธิ์ (คน) 
1.  วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 7 

2.  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 

3.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 8 
4.  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 3 

5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 3 

6.  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 
7.  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 2 

8.  โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 2 
9.  โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพมหานคร 2 

10.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร  1 

11.  โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 1 
12.  โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 

13.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จังหวัดล าปาง 1 

14.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 
15.  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 1 

16.  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 1 
17.  โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร 1 

18.  โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 1 
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ที ่ สถาบันได้รับสิทธิ์ จ านวนได้รับสิทธิ์ (คน) 
19.  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี 1 

20.  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 1 

21.  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
22.  โรงเรียนปัญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา 1 

23.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 1 

24.  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 
25.  โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 1 

26.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 

27.  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 1 
28.  โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 1 

29.  โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 1 
30.  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
1 

31.  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 1 
 รวม 58 

 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB  

1.2  เอกสารที่ใส่ใน Portfolio 
น าเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมภาพผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทัศนศิลป์ ในช่วงศึกษาใน
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย  

1) ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ              
ที่เกี ่ยวข้องกับสาขาทัศนศิลป์ ในช่วงศึกษาในสถาบันการศึกษา (คุณภาพของภาพถ่ายต้อง             
มีความคมชัดเหมาะสมกับการพิจารณาคุณภาพผลงานของคณะกรรมการเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้สมัคร) 

2) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่าแฟ้มประวัติผลงานศิลปะ 
(Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง 

3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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2. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)   
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมี
การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. หนังสือแจ้งส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย  

1.1 รายชื่อของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุล าดับที่ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 
1.2  เอกสารแสดงล าดับที่ของคะแนนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของนักเรียนศิลปะ/

นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท้ังชั้นปี  
1.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์  

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB  
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จดัส่งเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทาง ดังนี้  

1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาท่ี E – mail : entrance.psg@outlook.com 
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565    

 
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)     
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)      จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที ่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ จากคณะ
จิตรกรรมฯ ต้องเป็นนักเรียนเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ในล าดับที่ 1 ถึง
ล าดับสุดท้ายตามจ านวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจาก          
คณะจิตรกรรมฯ 

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3.  เป็นผู้สนใจศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี ้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน          

การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การบริหารจัดการด้านศิลปะ 
4. สถาบันที่ได้รับสิทธิ์ จ านวน 20 สถาบัน รวม 40 คน  ได้แก่ 

mailto:entrance.psg@outlook.com
https://admission.su.ac.th/
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ที ่ สถาบันได้รับสิทธิ์ จ านวนได้รับสิทธิ์ (คน) 
1.  วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 2 

2.  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 

3.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 2 
4.  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 2 

5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ 2 

6.  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 
7.  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 2 

8.  โรงเรียนวัดราชโอรส  กรุงเทพฯ 2 

9.  โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพฯ 2 
10.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  2 

11.  โรงเรียนรุ่งอรุณ  กรุงเทพฯ 2 
12.  โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 

13.  โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี 2 

14.  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพฯ 2 
15.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  2 

16.  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  2 

17.  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ 2 
18.  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา 2 

19.  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรงั 2 
20.  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 

 รวม 40 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB  

1.2 เอกสารที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
น าเสนอในรูปแบบแฟ้มประวัติ หรือหลักฐานที่แสดงถึงความสนใจในศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื ่อต่าง ๆ การวิจัย            
การบริหารจัดการด้านศิลปะ แฟ้มประวัติเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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1) ผลงานการท าวิดีโอสารคดี หรือคลิปรีวิวงานศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ เช่น เรียงความ บทความ หรือท าโครงการเกี่ยวกับศิลปะ และภาพถ่ายผลงานศิลปะของ
นักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์  และ/หรือ  

2) หลักฐานรับรองว่ามีประสบการณ์ทางศิลปะ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรม (ที่ไม่ใช่การศึกษาใน
หลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันกวด
วิชา) และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น การชนะการประกวดหรือร่วมแสดงนิทรรศการ 
การศึกษาดูงาน ท าโครงการ ร่วมแสดงในนิทรรศการ หรือจัดนิทรรศการ 

3) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่าแฟ้มประวัติผลงานศิลปะ 
(Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง 

4) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)   
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. หนังสือแจ้งส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย  

1.1 รายชื่อของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุล าดับที่ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 
1.2 เอกสารแสดงล าดับที่ของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของนักเรียนศิลปะ/

นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งชั้นปี 
1.3 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์  

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com 
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัข้อ การส่งเอกสาร 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2565     
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โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ      
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)                  จ านวนรับ 35 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3. เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ โดยมีคุณสมบัติตามขอบเขตข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานจากการประกวดศิลปกรรมประเภท
ต่าง ๆ อาทิ วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม ประเภทผลงานเดี่ยว 
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) จากการประกวดในระดับต่อไปนี้ 

- ระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค โดยเป็นรางวัลอันดับ 1 หรือรางวัลอันดับ 2 หรือรางวัล
อันดับ 3 เท่านั้น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ 

- ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ (การจัดประกวดที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศขึ้นไป) ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือ 

- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ 

3.2 เป็นผู้ที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อศิลปะรูปแบบดิจิทัล การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิคภาพถ่าย 
วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการแสดง ศิลปะกับเสียง ดนตรี และงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ 
โดยต้องมีใบรับรอง Certificate จากสถาบัน/โรงเรียน/เวทีการประกวด/การอบรม/เวทีการแสดงและ
เผยแพร่ผลงานในสื่อสาขานั้น    

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 

1.2 เอกสารที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
น าเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF รวบรวมภาพผลงาน โดยใช้ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 
ผลงานสร้างสรรค์ประเภท วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น การสร้างสรรค์
ศิลปะด้วยเทคนิคภาพถ่าย วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการแสดง ศิลปะกับเสียง ดนตรี ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาทัศนศิลป์ รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) เอกสารที่
ใส่ใน Portfolio ประกอบด้วย 
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1) ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมของผู้สมัครที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมแสดง พร้อมระบุรายละเอียดของ
ภาพ เช่น รายละเอียดของรางวัล ขนาด เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   

2) ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมอื่น ๆ ของผู้สมัคร เช่น ผลงานวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม 
การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิคภาพถ่าย วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการแสดง ศิลปะกับเสียง 
ดนตรี และอื่นๆ พร้อมระบุรายละเอียดของภาพ เช่น ขนาด เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน 
(คุณภาพของภาพถ่ายในข้อ 1) และ 2) ต้องมีความคมชัดเหมาะสมกับการพิจารณาคุณภาพ
ผลงานของคณะกรรมการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร หรือลิงก์ผลงานที่มีขนาดความยาวไม่
เกิน 3 นาที จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น) 

3) ส าเนาประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับหรือเข้าร่วมแสดง  ห้ามสแกนย่อ ขอให้ถ่าย
ส าเนาขนาดเท่าจริง เพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้น า เอกสาร
ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)  

4) ส าเนาสูจิบัตรงานแสดงศิลปกรรมที่มีหลักฐานแสดงผลงานของผู้สมัคร (ถ่ายส าเนาหน้าปก และ
ภาพผลงานที่ตีพิมพ์) 

5) เรียงความแสดงทัศนคติแนวความคิดของผู้สมัครเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “มุมมองของข้าพเจ้าที่
มีต่อโลกศิลปะในปัจจุบัน” พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ   

6) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติผลงานศิลปะ 
(Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง 

7) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองภาพผลงานหรือหลักฐานทุกชิ้น 

2. สัมภาษณ์   
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
2. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางช่องทาง ดังนี้ 

1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com 
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

 
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์      

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)                    จ านวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
3. เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การบริหารจัดการด้านศิลปะ โดยมีคุณสมบัติตาม
ขอบเขตข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม (ที ่ไม่ใช่การศึกษาในหลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียน              
ผู ้ได้ร ับสิทธิ ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา) ของนักเรียนผู ้ม ีประวัติด ีเด ่นทางศิลปะ                 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ 

2) มีผลงานทางด้านศิลปะ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การ
วิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ เผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง (หากเคยได้รางวัลจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ 

3) ผลงานอ่ืน ๆ ที่เป็นประวัติดีเด่นแสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะตามที่ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการจะ
พิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 

1.2 เอกสารที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
น าเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมประวัติ และผลงาน รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม 
ประกอบด้วย 

mailto:entrance.psg@outlook.com
https://admission.su.ac.th/
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1) ใบประกาศนียบัตร ส ูจ ิบ ัตร หร ือหลักฐานในสื ่ออ ื ่น ๆ ที ่ย ืนย ันว ่าผ ่านการเข ้าศึ กษา                   
ร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ท าโครงการ และร่วมแสดงในนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และ/
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อ
ต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ (ที ่ไม่ใช่การศึกษา  ในหลักสูตรปกติของ
สถาบันการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา) ตามที่ระบุไว้
ในคุณสมบัติ หรือ 

2) ประกาศนียบัตร สูจิบัตร หรือหลักฐานในสื่ออื่นๆ ที่ยืนยันถึงการมีผลงาน หรือได้รับรางวัล 
ทางด้านศิลปะ และ/หรือสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งดังต่อไปนี้  ทฤษฎีศิลป์ ว ัฒนธรรม ประวัติศาสตร์               
การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ ที่ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติ หรือ 

3) ภาพถ่ายผลงานศิลปะ และ/หรือผลงานจริง หรือส าเนาผลงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) หรือ 

4) ผลงานอื่น ๆ ที่เป็นประวัติดีเด่นแสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะตามที่ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ 
กรรมการจะถือพิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์  

5) เรียงความแสดงทัศนคติและแนวความคิดของนักเรียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ “มุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อโลกศิลปะในปัจจุบัน” พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด 
A4 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 

6) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติเป็นของผู้สมัคร
จริง 

7) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองภาพหรือหลักฐานทุกช้ิน 
  

2. สัมภาษณ์   
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
2. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางช่องทาง ดังนี้ 

1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com 
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 

10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

      ************************** 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:entrance.psg@outlook.com
https://admission.su.ac.th/
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)      จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต ่ากว่า 3.00  

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

2.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า และเอกสารประกอบการ
สมัครต่าง ๆ) ขนาด A4  

2.2 ในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย  
- ส าเนา ผลงานลายเส้นที่แสดงความเข้าใจพ้ืนที่และรูปทรงสามมิติ และ  
- ส าเนา ผลงานด้านการออกแบบ หรือผลงานการเข้าร่วมการประกวดแบบ ที่แสดงให้เห็นถึง

ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบ หรือ ผลงานลายเส้นที ่อธิบายค าว่า 
“สถาปัตยกรรมที่ท้ังปกป้อง และเชื่อมต่อมนุษย์กับโลกภายนอก” 

- ใบสมัครเพื ่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ประจ  าป ีการศ ึกษา 2566 รอบ 1 ดาวน ์ โหลดได ้ท ี ่ เว ็บไซต์  
https://arch.su.ac.th ในเมนู แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา
ใหม่ระดับปริญญาตรี 

- ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. สัมภาษณ์  

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที ่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

3.2 ทดสอบเพ่ือยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio 
3.3 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio 
3.4 ผลงานตัวจริงที่อยู่ Portfolio 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

https://arch.su.ac.th/
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การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS66 รอบ 1 ช่วงที่ 2 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม” มาตามท่ีอยู่ด้านล่างนี้ 
  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
 เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ 10200 
 โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)                       จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต ่ากว่า 2.85  

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.85 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียด ดังนี้  

2.1 แฟ้มสะสมผลงาน จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และเอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ) ขนาด A4  
2.2 ในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย 

- ส าเนา ผลงาน ซึ ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 

- เขียนเร ียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเร ียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาว              
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

- ส าเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 

- ใบสมัครเพื ่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ประจ  าป ีการศ ึกษา 2566 รอบที ่  1 ดาวน ์โหลดได ้ท ี ่ เว ็บไซต์ 
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https://arch.su.ac.th ในเมนู แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา
ใหม่ระดับปริญญาตรี 

- ส าเนา ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

3. การสัมภาษณ์ 
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
3.2 ทดสอบเพ่ือยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio 
3.3 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio 
3.4 ผลงานตัวจริงที่อยู่ Portfolio 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า           

“SU-TCAS66 รอบ 1 ช่วงที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย” มาตามท่ีอยู่ด้านล่างนี้ 
  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
 เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
 กรุงเทพฯ 10200 
 โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arch.su.ac.th/
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คณะโบราณคด ี
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณ
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี                                                           จ านวน 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก าเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) 
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี
ชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง 

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรืออักษร
โบราณท้องถิ่น เท่านั้น  ตามเกณฑ์ ดังนี้  

3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขัน หรือการอบรม/
การฝึกอบรมระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับ
จากหน่วยงานที่จัดการ แข่งขัน 

3.2 เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน เช่น การ
ปฏิบัติงานใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีหลักฐาน
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานอ่ืน ๆ 
เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน 

3.3 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานระดับ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 1.  ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ /
หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

2.  ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพ
จากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ขนาด A4 ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
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2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4) ส าเนาหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษ

ด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5) ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการ

ปฏิบัติงาน (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานใน
พิพิธภัณฑ์) 

6) ส าเนาเอกสารแสดงความสามารถ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 

7) จดหมายแนะน าต ัว (Statement of Purpose) เข ียนด้วยด้วยลายมือ ความยาวไม่เก ิน 2 
หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 

(1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาเข้าคณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

(2) ความประทับใจหรือประสบการณ์เก่ียวกับด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
(3) ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้ 
(4) แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตภายหลังการส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาโบราณคดี 

2. ใช้คะแนน 
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75   
2.2 วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)   ค่าน ้าหนัก 100%   เกณฑ์ข้ันต ่า 50%       

3. สัมภาษณ์  
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา
เท่านั้น 

3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  
- ความรู้เบื้องต้นทางโบราณคดี       70% 
- ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์  30% 

3.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. แฟ้มสะสมผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน   
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2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร 
ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร  
   งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 

2. จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 
MB) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 

3. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย                                                         จ านวน 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมภาษา) เท่านั้น ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ที ่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ ่นประเภทดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเ ดิม 
ในขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) โดยต้องได้รับ
รางวัลประกวดดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม ในล าดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า ให้ส่งส าเนาเกียรติ
บัตรรางวัล และหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ 

2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทอักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา 
(นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) โดยให้ส่งส าเนาหลักฐานแสดงความสามารถ หรือประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมโครงการอบรมอักษรโบราณท้องถิ่น 

mailto:archaeology60.dir@gmail.com%20(ขนาด
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2.3 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจ ารณา
ความสามารถ 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ /
หรอืคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ           
ข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ขนาด A4 ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4) ส าเนาเอกสารแสดงความสามารถ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 
5) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุ

ความสามารถที่ยื่นความประสงค์ในการสมัคร 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 

2.1  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50   
3. สัมภาษณ์  

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา
เท่านั้น 

3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  
- ความสามารถตามหัวข้อที่ยื่นความประสงค์สมัคร    100% 

3.4 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 
- เครื่องดนตรีประจ าตัวที่สามารถพกพาได้สะดวก หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พกพาได้สะดวก 
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เอกสารประกอบการสมัคร   
1. แฟ้มสะสมผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน   
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร 
ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร  
   งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 

2. จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 
MB ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 

3. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                     จ านวน 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม  
เท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
โบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่ออกเกียรติ
บัตร หรือเอกสารรับรองต่าง ๆ 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ /
หรอืคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 
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2. ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป และ /หรือคุณสมบัติเฉพาะ           
ข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (50 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 – 15 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ขนาด A4 ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  
4) จดหมายแนะน าตัวและแสดงเจตจ านงภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 

500 ค า หรือ ลิงก์ไปสู่คลิปวิดีโอแนะน าตัวและแสดงเจตจ านงภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 
นาที โดยมีเนื้อหาระบุถึง 

a. Your interests in the fields of language and culture 
b. Why you wish to study with the English Section, Faculty of Archaeology 
c. What you expect from your time here 

5) ผลงานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เช่น เรียงความ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ คลิปวิ ดีโอ บล็อก 
เพจเฟซบุ๊ก ฯลฯ หากผลงานมีลักษณะเป็นสื่อโสตทัศน์ให้ใส่เป็นลิง ก์ (url) พร้อมค าอธิบาย
ประกอบ (จ ากัดไม่เกิน 3 ชิ้น) 

6) เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ประกาศนียบัตรการ
ประกวด ใบรับรองการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ฯลฯ (ถ้ามี) (จ ากัดไม่เกิน 3 ชิ้น) 

 ทั้งนี้ เอกสารข้อ 4) และ 5) ไม่นับรวมจ านวนหน้ากับแฟ้มสะสมผลงานแต่ให้แนบมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ใช้คะแนน 
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00  
2.2 วิชา 91 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT1)    เกณฑ์ขั้นต ่า 50% 

3. สัมภาษณ์  
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชาเท่านั้น 
3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 

- ทัศนคต ิ     
- ความสามารถในการอ่าน การพูดโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ 
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3.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. แฟ้มสะสมผลงานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 - 15 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน   
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร 
ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร  
   งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 

2. จัดส่งทางจดหมายอิเล็ทรอนิกส์ มาที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 

3. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                     จ านวน 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับเขต ระดับประเทศ หรือนานาชาติ ทุน
แลกเปลี่ยน และ/หรือ มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2 ทั้งนี้สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความสามารถ 
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หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบั ติทั่วไป และ/
หรอืคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป และ /หรือคุณสมบัติเฉพาะ           
ข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ขนาด A4 ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4) ส าเนาเอกสารรายละเอียดและหลักฐานความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส การ

เข้าแข่งขัน การได้รับรางวัลจากการประกวดทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับเขต ระดับประเทศ 
หรือนานาชาติ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ/หรือ 

5) ส าเนาเอกสารรายละเอียดและหลักฐานทุนแลกเปลี่ยน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ/หรือ 
6) ส าเนาเอกสารผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. สัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชาเท่านั้น 
2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยใช้ภาษาฝรั่งเศส)   100 คะแนน 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา     
- ความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถพิเศษ 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 
- ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ฉบับจริง 
- ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2 ฉบับจริง 

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. แฟ้มสะสมผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน   
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร 
 ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร  
 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
   หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 

 ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 

2. จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 
MB ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 

3. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                                            จ านวน 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  ดนตรีไทย และขับร้อง
เพลงไทยเดิม เท่านั้น ทั้งนี้พิจารณาคุณสมบัติในรอบ 3 ปี (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือ
บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากร
ระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ซึ่ง
จัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ และมีประกาศนียบัตรการเข้า
ร่วมโครงการ 

2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรี
ไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม 
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2.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากด้าน
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ / 
หรอืคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป และ /หรือคุณสมบัติเฉพาะ           
ข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)       50 คะแนน 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ขนาด A4 ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาเอกสารการปฏิบัติงานหรือประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง หรือ 
4) ส าเนาหลักฐานจากการได้รับรางวัลการเข้าแข่งขันระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือ

นานาชาติ 
5) ส าเนาหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษ

ด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6) ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการ

ปฏิบัติงาน (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานใน
พิพิธภัณฑ์) 

7) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Sarabun new 
16 / Space 1.5 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 

1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2) คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที ่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

3) ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้  
4) แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. ใช้คะแนน  
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต า่กว่า 2.50 
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3. สัมภาษณ์  
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชาเท่านั้น 
3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์         50 คะแนน 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา     
- ความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถ 

3.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. แฟ้มสะสมผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ

สารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน   
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร 
ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร  
  งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
   หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 
2. จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 

MB ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 
3. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
 
 
 

mailto:archaeology60.dir@gmail.com%20ขนาด


- 34 - 

 

คณะมัณฑนศิลป์ 
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์                               
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                        จ านวนรับ 25 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                            จ านวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ หรือเทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของคะแนน

แฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio) 
2. การสอบสัมภาษณ ์

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร   
2.2 ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio) 
2.3 สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู ้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที ่เว ็บไซต์ https://admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงใน

แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูล
การสมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดท าด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 ส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น โดย
เรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน ตามล าดับดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th บนกระดาษขาวขนาด A4  
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1) 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า      
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ผลงานการออกแบบตามอิสระ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 ดังนี้  

(1) ผลงานวาดเส้น (Drawing) จ านวนไม่ต ่ากว่า 5 ผลงาน 
(2) ผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่สมัคร จ านวนไม่ต ่ากว่า 5 ผลงาน 
โดยผู้สมัครสามารถส่งเป็นส าเนาภาพถ่ายผลงาน ขนาด A3 ที่จัดท าผลงานด้วยตนเอง 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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หมายเหตุ : โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าผลงานจริง มาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง 

การจัดส่งเอกสาร 
1. ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th พร้อมทั้ง

เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน)            
โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                          กรุณาส่ง   
                                                                          รอบ 1 ช่วงท่ี 2 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์ 

ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน) 

              (   )    ศิลปะและการออบแบบ 

                        เครื่องเคลือบดินเผา 

              (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

 

                             โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ                     
                             และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2566 
                        
                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200 

https://admission.su.ac.th/
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เอกสารหมายเลข 1  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 | รอบ 1 ช่วงที่ 2 
                         โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  

 
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)    
                   (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา   
                   (   )  ออกแบบเครื่องประดับ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_____________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ________________________________________    
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขท่ี ____________อาคาร/หมู่บ้าน ____________________________ หมู่ท่ี ____________ 
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________
รหัสไปรษณีย์_________________  
ข้อมูลการศึกษา 

ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. _________________ 
       คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________ 
หรือ  
ผู้สมัครก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่น ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________ 
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________  

หมู่ท่ี ___________ ต าบล/แขวง _________________________________ อ าเภอ/เขต _____________________________________  
จังหวัด ______________________________________ รหัสไปรษณีย์___________________________________________________ 
 

แฟ้มสะสมผลงานท่ีส่งสมัคร ประกอบด้วย 
1. ผลงานวาดเส้น    จ านวน ________________________ ชิ้น 
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีสมัคร จ านวน ________________________ ชิ้น 

 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ้นท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานน้ีด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้

สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหน่ึง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 

ลงชื่อ____________________________________ 
                                                                                                                       ผู้สมัคร 
                    วันท่ี__ __ - __ __ - __ __ __ __ 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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คณะอักษรศาสตร์ 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา                จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ เทียบเท่า ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต ่ากว่า 2.50 

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 
ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต ่ากว่า 2.50 

4. ให้เขียนเรียงความหัวข้อต่อไปนี้ และแสดงมาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
4.1 เขียนเรียงความหัวข้อ “แรงจูงใจในการเข้าศึกษาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา” โดยให้มีเนื้อหา

กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องการเข้าศึกษาและความคาดหวังว่าจะสามารถน าเอาวิชาที่ได้ศึกษาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร  ด้วยการพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 4 หน้า A4 ใช้อักษร TH Sarabun ขนาด 16 

5. เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน หรือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีหลักฐานแสดงดังนี้ เช่น 

1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
1.2 ประกาศนียบัตร 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
1.4 การเขียนเรียงความหัวข้อ “แรงจูงใจในการเข้าศึกษาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา” 

2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
1.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
1.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร      20 คะแนน 
2) ทัศนคติต่อการท างานเพ่ือสังคม      30 คะแนน 
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน  50 คะแนน 

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์                                                     จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ เทียบเท่า ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50  

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50   

4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
4.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกของทุกศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. และ

หรือเป็นผู้มีคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 1) ณ. ศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในควอไทล์ที่ 3 ขึ้นไป หรือ 

4.2 เป ็นผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับรางว ัลจากการเข ้าร ่วมแข ่งข ันด ้านภ ูม ิศาสตร ์  ภ ูม ิสารสนเทศ ส ิ ่ งแวดล ้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ การปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฏหมาย  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับจังหวัดหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู ้ผ่านการคัดเลือกเพื ่อเข้าค่ายอบรม

ภูมิศาสตร์โอลิมปิกของทุกศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. และหรือ เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ การ
ปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฏหมาย หรือสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง ในระดับจังหวัดหรือระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น   

1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภูมิศาสตร์ 
1.2 ประกาศนียบัตร 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
1.4 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 หรือมีคะแนนสอบตามข้อ 2 
2. มีคะแนนสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 1) ณ. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในควอไทล์ที่ 3 ขึ้นไป 
3. สัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 28  มกราคม  2566 

3.1 ผ่านการคัดเลือกจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   30 คะแนน 
3.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1)  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์    40 คะแนน 
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2) ทัศนคตติ่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง    20 คะแนน 
3) ทักษะการสื่อสารและการคิดเชิงวิพากษ์    10 คะแนน 

 หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา                 จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50  

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50  

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมทางด้านปรัชญา ศาสนา สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันชิงรางวัลประเภท
ต่าง ๆ   

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการ เช่น การเข้าค่ายเยาวชน การ

แข่งขันชิงรางวัล ด้านปรัชญา ศาสนา สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยมีหลักฐานแสดงดังนี้ เช่น 
1. รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
2. ประกาศนียบัตร 
3. ความเรียงหัวข้อ “ชีวิตที่ดีในทัศนะของข้าพเจ้า” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 
4. รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 

2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (แบบ Online) 
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร     30 คะแนน 
2) ทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้  การศึกษา และจริยธรรม  40 คะแนน 
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ปรัชญา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  30 คะแนน 

 หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์                           จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 3 กลุ่มแล้ว ไม่ต ่ากว่า 3.25 

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 3 กลุ่มแล้ว ไม่ต ่ากว่า 3.25 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย  

1.1 ประกาศนียบัตรหรือเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถด้านประวัติศาสตร์ใน
ระดับเขต หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ (ถ่ายเอกสารหรือภาพถ่ายขนาดเท่าของจริง) (ถ้ามี) 

1.2 รูปภาพการได้รับรางวัลจากการแข่งขัน (ถ้ามี) 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
1.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น โครงงาน คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) 
1.5 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (Recommendation Letter) 
1.6 เรียงความแนะน าตัวเองและเหตุผลที่สนใจเรียนประวัติศาสตร์ (พิมพ์ด้วยฟ้อนท์ TH Sarabun New 

ตัวอักษรขนาด 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0) 
1.7 เรียงความหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สามารถอธิบายสังคมปัจจุบันได้อย่างไร” ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 

(พิมพ์ด้วยฟ้อนท์ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0) 
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (แบบ Online) 

2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน   70 คะแนน 
2) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร      30 คะแนน 
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์               จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรอืเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 2.75 

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)              
5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทางด้าน 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดง
ความสามารถทางด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น 

1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
1.2 ประกาศนียบัตร 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 

 

2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (แบบ Online) 
2.1 ผ่านการคัดเลือกจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    50 คะแนน 
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร      20 คะแนน 
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   30 คะแนน 
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)       จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาเยอรมันไม่ต ่ากว่า 3.25 
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3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาเยอรมันไม่ต ่ากว่า 3.25 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาวิชาภาษาเยอรมันในโรงเรียน จะต้องมีใบทดสอบภาษาเยอรมันระดับ A2 
ขึ้นไปหรือ เคยพ านักอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันประมาณ 1 ปี 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทางด้าน

ภาษาเยอรมันและด้านต่างๆ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น 
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
1.2 ประกาศนียบัตร 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 

2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (แบบ Online) 
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    20 คะแนน 
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในภาควิชาฯ  

1) บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร และทัศนคติ    20 คะแนน 
2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน     60 คะแนน 
    หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

 
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย          
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย                                                         จ านวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาด้านภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50 

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาด้านภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50 

4. เงื ่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที ่ได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบันและ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาและวรรณคดีไทยกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ 
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วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้าน

ภาษาไทยในสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ  หรือมีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาและ
วรรณคดีไทยกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ 

1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ความสามารถด้านภาษาไทย 
1.2 ประกาศนียบัตร (ถ่ายเอกสารหรือเป็นรูปภาพขนาดเท่าของจริงไม่เล็กเกิน 40% กว่าของจริง) 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 

2. สัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 28  มกราคม  2566 
1.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    40 คะแนน 
1.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทย    60 คะแนน 
 หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)                                    จ านวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 2.50 

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทยและหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทย และ

หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรม
ด้านดนตรีไทย โดยมีหลักฐานแสดง อาทิเช่น 

1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีไทย 
1.2 ประกาศนียบัตร 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
1.4 เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    25 คะแนน 
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย    40 คะแนน 
2) ทัศนคติ        25 คะแนน 
3) บุคลิกภาพ        10 คะแนน 

 หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

 

โครงการพิเศษสาขาวิชาเอเชียศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)   จ านวนรับ 15 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)         จ านวนรับ 15 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)       จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)     จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต ่ากว่า 3.50 

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต ่ากว่า 3.50 

4. ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ปรัชญาศาสนา ภูมิศาสตร์ หรือภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยต้องเป็นการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 

5. ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาเวียดนามมาก่อน เนื่องจาก
หลักสูตรจะสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาจาก (Portfolio) โดยต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถสาขาต่าง ๆ 

ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญาศาสนา ภูมิศาสตร์ หรือภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศ  โดยต้องเป็นการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป ได้แก่ 
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1.1 หลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ประกาศนียบัตร และรูปถ่าย 
1.2 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 
1.3 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงงาน คลิปวิดีโอ เป็นต้น 

2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (แบบ Online) 
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรเอเชียศึกษา     20 คะแนน 
2) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย    50 คะแนน 
3) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร      30 คะแนน 

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป  
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
โครงการพิเศษสาขาวิชายุโรปศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ)     จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ)         จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ไม่ต ่ากว่า 3.00  

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00  

4. ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ปรัชญาศาสนา ภูมิศาสตร์ หรือภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยต้องเป็นการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 

5. ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศสมาก่อน เนื่องจากหลักสูตรจะสอนตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐาน 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาจาก (Portfolio) โดยต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถสาขาต่าง ๆ 

ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญาศาสนา ภูมิศาสตร์ หรือภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศ  โดยต้องเป็นการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป ได้แก่ 
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1.1 หลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ประกาศนียบัตร และรูปถ่าย 
1.2 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 
1.3 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงงาน คลิปวิดีโอ หรือประกาศนียบัตรการสอบวัด

ระดับภาษาต่างประเทศ (ยุโรป) เป็นต้น 
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (แบบ Online) 

2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรยุโรปศึกษา     20 คะแนน 
2) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคยุโรป   50 คะแนน 
3) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร      30 คะแนน 

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป  
   การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร  
ผู้ทีส่มัครรอบ 1 ช่วงที่ 2 ทุกโครงการ ทุกสาขาวิชา ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน  บน
กระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย 

2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6) ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ 6 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าแล้ว 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  ส่วนที่ 2  ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น 
การจัดส่งเอกสาร 

1. ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น โดยจ่าหน้าซองถึง   
   งานบริการการศึกษา (รอบ 1 ช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2566) 
   คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต.พระปฐมเจดีย์   
   อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 

2. อัปโหลดเฉพาะส าเนาบัตรประชาชน และ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย 
3. ก าหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
******************** 

https://admission.su.ac.th/
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คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)                      จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ค่าน ้าหนัก 50% 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่ต ่ากว่า 15 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 
หรือขนาดอ่ืน ๆ ตามแต่ผู้สมัครจัดเตรียม 

1.2 หัวข้อผลงาน เอกสาร หลักฐานในแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประกอบด้วย 
1) ผลงานการเข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพันธ์/การน าเสนอ/พิธีกร/

การแสดงเอกสาร หลักฐาน ใบ ปพ1 เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ ผลการประกวด  
2) ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การน าเสนอข้อมูล งาน

สร้างสรรค์ งานนิทรรศการ งานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว พิธีกร การแสดงต่างๆ ฯลฯ 
2. สัมภาษณ์  ค่าน าหนัก 50% 

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป  ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
1) ส าเนาใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) แฟ้มสะสมผลงาน (ฉบับจริง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ           

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

 

 

https://admission.su.ac.th/
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                            จ านวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. มีความสนใจในด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์ ชุมชน และสังคม 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio    (50 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 12 หน้า (รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาดหน้ากระดาษ A4   
1.2 มีผลงานหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้าน

วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
การพัฒนามนุษย์ ชุมชน หรือสังคม ในรอบ 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร 

1.3 มีผลการประกวดหรือการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ ในรอบ 3 ปี 
นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร และ 

1.4 งานเขียนรายงานตนเองถึงเป้าหมาย ความสนใจ และความคาดหวังที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ ขนาด
ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  

2. สัมภาษณ์         (50 คะแนน) 
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3                

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน  
3) เกียรติบัตร หลักฐานผลงาน 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ   
5. ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ  การส่ง

เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา                                              จ านวน 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio   ค่าน ้าหนัก 80% 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จัดท าเป็นรูปเล่มขนาด A4 ไม่เกิน 20 แผ่น (รวมปก) 
1.2 หน้าปกของแฟ้มสะสมผลงาน ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป ระบุ ชื่อ – นามสกุล

(ภาษาไทย) / โครงการ / คณะ / สาขาวิชาที่ท าการสมัคร 
1.3 เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน  

1) รายละเอียดที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ
ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด โดยจัดแยกระดับชาติ และนานาชาติให้ชัดเจน 

2) ภาพผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล พร้อมรายละเอียดของชื่อรายการประกวด และหน่วยงานที่ให้
รางวัล โดยจัดแยกระดับชาติ และนานาชาติให้ชัดเจน 

3) ภาพผลงานศิลปะอ่ืน ๆ รวมกันไม่เกิน 15 ภาพ พร้อมระบุชื่อภาพ และปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน 
4) รายละเอียดในประกาศหรือรางวัลที่สามารถเห็นรายละเอียดที่ชัดเจน มีขนาดไม่ต ่ากว่า ครึ่ง

หน้ากระดาษ A4 
  ส าหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้น ามาแสดงเพ่ิมเติมในวันสัมภาษณ์ 

2. ใช้คะแนน  
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75  

และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2.2 วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)    ค่าน ้าหนัก 5%   เกณฑ์ขั้นต ่า 20%       
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 5%   เกณฑ์ขั้นต ่า 25%       

2.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 21 ทัศนศิลป์ (TPAT21)    ค่าน ้าหนัก 5%   เกณฑ์ขั้นต ่า 25%    

https://admission.su.ac.th/
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(2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) ค่าน ้าหนัก 5%   เกณฑ์ขั้นต ่า 20%    
3. สัมภาษณ์          

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
2. ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง

เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)                                  จ านวน 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio    ค่าน ้าหนัก 20% 

1.1 ร ูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ  านวน 10-15 หน้า (ไม ่รวมปก ค าน  า สารบัญ และ
เอกสารอ้างอิง) ขนาดกระดาษ A4 (ฉบับจริง) 

1.2 เอกสารที่ต้องการให้นักเรียนใส่ใน portfolio ได้แก่ 
1) ส าเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2) เกียรติบัตรต่าง ๆที่เก่ียวกับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
3) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษ 
4) เรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Benefits of Majoring in English” ความยาว 120 - 150 ค า 

หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดพิมพ์ด้วย font Times New Roman ขนาด 12   ให้อาจารย์ที่
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และผู้ปกครอง ลงชื่อรับรอง 

2. ใช้คะแนน  
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา   ค่าน ้าหนัก 10% 
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2.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 30%    

2.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5)  ค่าน ้าหนัก 20%     

3. สัมภาษณ์         ค่าน ้าหนัก 20%   
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. ณ 

อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง  
- บัตรประชาชน ฉบับจริง 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาท่ี E – mail : prasansaph_s@su.ac.th  
2. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง

เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                                      จ านวนรับ 5  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

วิธีการคัดเลือก  
1. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไมร่วมปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 
1.2 เอกสารที่ต้องการให้นักเรียนใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ได้แก่ 

1) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2) เกียรติบัตรด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยเท่านั้น  

mailto:prasansaph_s@su.ac.th
https://admission.su.ac.th/
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วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา    ไม่ต ่ากว่า 3.00  
1.2 เกรดเฉลี่ยภาษาไทย 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา           ไม่ต ่ากว่า 3.50 
1.3 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดท่ัวไป (TGAT)                    ค่าน ้าหนัก 60 %    
  วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5)   ค่าน ้าหนัก 40%     
2. สัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. 
ณ. อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  
- ความรู้วิชาการ     50   คะแนน 
- ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย  25   คะแนน 
- ทัศนคติต่อการเป็นครูภาษาไทย    25   คะแนน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดท าเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : bachelor.of.education.thai@gmail.com 
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไม่เกิน 10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
 

โครงการสืบสานภาษาไทย 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                  จ านวน 16 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  
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2. เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัด ในเขตภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี โดยรวมจังหวัดใกล้เคียงกัน
ก าหนดเป็นเขตเดียวกัน มีทัง้หมด 4 เขต 

เขตท่ี 1 กาญจนบุรี  -  สุพรรณบุรี     จ านวน 4 คน 
เขตท่ี 2 ราชบุรี  -  สมุทรสงคราม      จ านวน 4 คน 
เขตท่ี 3 นครปฐม  -  สมุทรสาคร        จ านวน 4 คน 
เขตท่ี 4 ประจวบคีรีขันธ์  -  เพชรบุรี   จ านวน 4 คน 

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาษาไทย 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4  
1.2 หัวข้อผลงาน หรือเอกสารที่ต้องการให้นักเรียนใส่ใน Portfolio (ถ้ามี) เช่น 

1) ส าเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2) เกียรติบัตรด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยเท่านั้น 

2. ใช้คะแนน  
2.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 60%    
2.2 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5)  ค่าน ้าหนัก 40%     
3. สัมภาษณ์          

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น.          
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ 
(1) ความรู้วิชาการ     50   คะแนน 
(2) ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย   25   คะแนน 
(3) ทัศนคติต่อการเป็นครูภาษาไทย    25   คะแนน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 
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การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E-mail : bachelor.of.education.thai@gmail.com  
2. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ  การส่ง

เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

 
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                                        จ านวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับเยาวชนทีมชาติไทย และระดับ
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านกีฬา (หากเป็นกีฬาสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
4. เป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย โดยเป็นตัวแทน ล าดับที่ 1-

3 อย่างน้อย 1 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา)   
5. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเป็นตัวแทนล าดับที่ 1-3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี  
6. หากเป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย/ตัวแทนเขต การศึกษา

เป็นตัวแทนล าดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันรับสมัคร หรือ ได้รับการรับรอง จากสมาคมหรือองค์กร 
ที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือ 
ใกล้เคียงในข้อ 5 โดยจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แต่หากท าผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 5 ในภายหลัง จะได้รับทุน 
“ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป 

7. มีผลงานด้านกีฬาระดับชิงแชมป์ประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันและผู้สมัคร
ได้รับรางวัล ล าดับที่ 1-3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (2563-2565) 

8. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิธีการคัดเลือก 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต า่กว่า 2.00   (10 คะแนน) 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio    (40 คะแนน) 

 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 หรือแฟ้มสะสมผลงานแบบมี
ไส้แฟ้ม เอกสารใน Portfolio เป็นเอกสารแสดงให้เห็นถึงผลงานด้านกีฬา หรือความสนใจทางด้านกีฬา 
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วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย สุขศึกษา พลศึกษา หรือผู้น าด้านกิจกรรมการออกก าลังกายและ
กีฬา หรือกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย  

3.1 ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (GPAX 4 ภาคการศึกษา) 
3.2 ส าเนา ผลงาน จ านวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 (โปรดปรับภาพให้คมชัดเพ่ือง่ายต่อการ

พิจารณา) 
3.3 ส าเนาใบเกียรติบัตรผลงานด้านกีฬา (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ที่น ามาแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์  

1) ผลการแข่งขันกีฬาล าดับ 1-3 ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/กีฬาแห่งชาติหรือรายการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย) 

2) ผลงานด้านการกีฬาอ่ืน ๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/ต่างประเทศ รับรองผลการแข่งขัน    
3.4 บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ บทความที่เรียกว่า Statement of Purpose (SOP) ในหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงถึงความประสงค์
ทางการเรียน วัตถุประสงค์ของการสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ความมุ่งหวัง
ในการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

3.5 รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องรวม
กับเอกสารในส่วนของผลงานแล้วไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4  

3. สัมภาษณ์        (50 คะแนน) 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 โดยรายงานตวัเวลา 08.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 
4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 
1) มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาใบแสดงผลการ

เรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสารด้วย 
2) เอกสารทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของส าเนา ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแฟ้มสะสม 

ผลงานเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว  
3) หากผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องน าผลงานตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 
4) ต้องมีผลการแข่งขันในข้อที่ 1-2 หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ

สิ้น คณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐานการพิจารณา  
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5) ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้ านกีฬา เช่น ชุดกีฬา, รองเท้า และ
อุปกรณ์เฉพาะทางด้านกีฬานั้น ๆ (อุปกรณ์ส่วนบุคคล) เพื่อใช้ในกรณีที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ให้แสดงซึ่ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ 

6) การติดตามข่าวสารการสมัคร การประกาศรายชื่อ การยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้จาก ระบบรับ
สมัคร https://admission.su.ac.th หรือ อีเมลที่ใช้ในการสมัคร และอีเมลที่ได้ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย 

7) ผู้สมัครประสงค์ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ ก official วิทยาศาสตร์การกีฬา              
ม.ศิลปากร หรือ QR Code ที่แนบมานี ้
 

การจัดส่งเอกสาร 
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาท่ี E – mail : fitness.su.ed.center@hotmail.com  
1.2 จัดส่งเอกสาร โดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อการส่งเอกสาร 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)  
1.3 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)                   จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. เป็นผู้มีความสามารถสนใจด้านกีฬาและการออกก าลังกาย หากเป็นนักกีฬา ประเภทกีฬาสากลจะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00    
5. มีผลการเรียนเฉลี ่ย 4 ภาคการศึกษา หมวดสาระการเรียนรู ้สุขศึกษา-พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา             

ไมต่ า่กว่า 3.00 
วิธีการคัดเลือก 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต า่กว่า 2.00   ค่าน ้าหนัก 10% 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยหมวดสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษา – พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่ต า่กว่า 3.00   ค่าน ้าหนัก 20% 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยหมวดสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไมต่ ่ากว่า 2.00  ค่าน ้าหนัก 20% 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio    ค่าน ้าหนัก 30% 

https://admission.su.ac.th/
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 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 หรือแฟ้มสะสมผลงานแบบมีไส้
แฟ้ม เอกสารใน Portfolio เป็นเอกสารแสดงให้เห็นถึงผลงานด้านกีฬา หรือความสนใจทางด้านกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย สุขศึกษา พลศึกษา หรือผู้น าด้านกิจกรรมการออกก าลังกายและกีฬา 
หรือกิจกรรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย  

3.1 ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (GPAX 4 ภาคการศึกษา) 
3.2 ส าเนา ผลงาน จ านวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 (โปรดปรับภาพให้คมชัดเพ่ือง่ายต่อการพิจารณา) 
3.3 ส าเนาใบเกียรติบัตรผลงานด้านกีฬา (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ที่น ามาแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์  

1) ผลการแข่งขันกีฬาล าดับ 1-3 ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/กีฬาแห่งชาติหรือรายการระดับชาติ           
ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย) 

2) ผลงานด้านการกีฬาอ่ืน ๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/ต่างประเทศ รับรองผลการแข่งขัน    
3.4 บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัย หรือ บทความที่เรียกว่า Statement of Purpose (SOP) ในหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงถึงความประสงค์ทางการเรียน 
วัตถุประสงค์ของการสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ความมุ่งหวังในการประกอบอาชีพ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

3.5 รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องรวมกับ
เอกสารในส่วนของผลงานแล้วไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4  

4. สัมภาษณ์         ค่าน ้าหนัก 20% 
4.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 โดยรายงานตัวเวลา 08.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
เอกสารประกอบการสมัคร  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 
4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 
1) มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาใบ แสดงผลการ

เรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสารด้วย 
2) เอกสารทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของส าเนา ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแฟ้มสะสม 

ผลงานเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว  
3) หากผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องน าผลงานตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 
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4) ต้องมีผลการแข่งขันในข้อที่ 1-2 หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ
สิ้น คณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐานการพิจารณา  

5) ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ชุดกีฬา , รองเท้า และ
อุปกรณ์เฉพาะทางด้านกีฬานั้น ๆ (อุปกรณ์ส่วนบุคคล) เพ่ือใช้ในกรณีที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ให้แสดง           
ซึ่งความสามารถเชิงปฏิบัติ 

6) การติดตามข่าวสารการสมัคร การประกาศรายชื่อ การยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้จาก ระบบรับ
สมัคร https://admission.su.ac.th หรือ อีเมลที่ใช้ในการสมัคร และอีเมลที่ได้ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย 

7) ผู้สมัครประสงค์ติดต่อสอบถามรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ที่  เพจเฟซบุ๊ก official วิทยาศาสตร์การกีฬา           
ม.ศิลปากร หรือ QR Code ที่แนบมานี ้

 

การจัดส่งเอกสาร 
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาท่ี E – mail : fitness.su.ed.center@hotmail.com  
1.2 จัดส่งเอกสาร โดยอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อการส่งเอกสาร 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)  
1.3 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  

***************** 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์            จ านวนรับ 15 คน           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์           จ านวนรับ 10 คน           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา             จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี                 จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์          จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล       จ านวนรบั 20 คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์              จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา            จ านวนรับ 30 คน            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ              จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล            จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม    จ านวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

2.1 ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

2.2 ได้รับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบัน/
หน่วยงานต่าง ๆ 

2.3 ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2.4 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (สสวท./
สพฐ./วมว.)  โดยจะต้องมีหนังสือรับรองที ่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สสวท./สพฐ./วมว. 

2.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 3.00  ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาค
การศึกษาต้น)   
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วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร  
2. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

ก ากับต่อท้ายเรียงความ  ในหัวข้อเรื่อง “ท าไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา...............”  โดยระบุสาขาวิชาที่เลือก
สมัครไว้ 

3. มีการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 
3.1 สัมภาษณ์ รูปแบบ Online  ใน 8 สาขาวิชา ดังนี้  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

3.2 สัมภาษณ์ รูปแบบ Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้  
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        *** ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด *** 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าศึกษาในโครงการ 
   คณะวิทยาศาสตร์จะท าการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่
เกิน 30 คน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา  ดังนี้ 

- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับเงิน จ านวน 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ในชั้นปีที่ 1  

- ส่วนในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปีที่ 1 
หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไม่ต ่ากว่า 2.75 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.75 
จะไม่มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษานั้น หากมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ก็จะได้รับทุนในปีการศึกษา
ถัดไป โดยจะให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปี 

 ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัคร    
 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดในรูปเล่มของ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยให้เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4   
ทั้งนี้ ในแฟ้มสะสมผลงานจะต้อง เรียงล าดับเอกสาร  ดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วนขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. เอกสารเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ในหัวข้อที่ก าหนดไว้  
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4. ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร 
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. หนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (กรณีสมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.4) 
6. ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอ่ืน ๆ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
7. ส าเนารายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน ในระบบรับสมัครด้วย 

การจัดส่งเอกสาร    
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 

    ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
       อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 
    หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 147003 
       ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นส าคัญ   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์            จ านวนรับ 15 คน           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์           จ านวนรับ 20 คน           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา             จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี                 จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์          จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล       จ านวนรับ 25 คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์              จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา            จ านวนรับ 10 คน            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ              จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล            จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม    จ านวนรับ 10 คน 
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คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ และมี

ผลการเรียนของชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คือ เรียนแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ ต้องได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไมต่ า่กว่า 3.00    

  รายช่ือโรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 30 โรงเรียน 
1. โรงเรียนวิสุทธรังษี 16.  โรงเรียนคงทองวิทยา 
2. โรงเรียนสงวนหญิง 17.  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
3. โรงเรียนราชินีบูรณะ 18.  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 19.  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
5. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 20.  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
6. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 21.  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  
7. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 22.  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 23.  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  
9. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 24.  โรงเรียนถาวรานุกูล  
10. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 25.  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
11. โรงเรียนหัวหิน 26.  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
12. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 27.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
13. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 28.  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
14. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน 29.  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
15. โรงเรียนนารีวุฒ ิ 30.  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค หรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้ 
5. ส าหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนต้องได้รับรางวัลประกวด

โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมซอฟแวร์, ฮาร์ดแวร์ 
ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร  
2. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

ก ากับต่อท้ายเรียงความ  ในหัวข้อเรื่อง “ท าไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา...............”  โดยระบุสาขาวิชาที่
เลือกสมัครไว้ 

3. มีการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 
3.1 สัมภาษณ์ รูปแบบ Online  ใน 8 สาขาวิชา ดังนี้  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม 

3.2 สัมภาษณ์ รูปแบบ Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้  
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        *** ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด *** 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าศึกษาในโครงการ 
   คณะวิทยาศาสตร์จะท าการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่
เกิน 30 คน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา  ดังนี้ 

- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับเงิน จ านวน 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ในชั้นปีที่ 1  

- ส่วนในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปีที่ 1 
หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไม่ต ่ากว่า 2.75 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.75 
จะไม่มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษานั้น หากมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ก็จะได้รับทุนในปีการศึกษา
ถัดไป โดยจะให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปี 

 ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัคร    
 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดในรูปเล่มของ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยให้เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4   
ทั้งนี้ ในแฟ้มสะสมผลงานจะต้อง เรียงล าดับเอกสาร  ดังนี้  

1. ใบสมัครทีส่ั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วนขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. เอกสารเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ในหัวข้อที่ก าหนดไว้  
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4. ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร 
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. หนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (กรณีสมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.4) 
6. ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอ่ืน ๆ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
7. ส าเนารายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด แฟ้มสะสมผลงาน ในระบบรับสมัครด้วย 
การจัดส่งเอกสาร    

1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 
    ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
       อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
    หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 147003 
       ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นส าคัญ   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
โครงการโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)                                                   จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รายช่ือโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์   จ านวน  58  โรงเรียน 

1. โรงเรียนศรัทธาสมุทร 30. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน    
2. โรงเรียนถาวรานุกูล 31. โรงเรียนคงทองวิทยา 
3. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย    32. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
4. โรงเรียนราชินีบูรณะ 33. โรงเรียนหัวหิน 
5. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 34. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
6. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
35. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง  
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7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

36. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม 

8. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 37. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม     
9. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปภัมภ์ 38. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
10. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 39. โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม    
11. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 40. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 
12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 41. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 
13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี    42. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
14. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 43. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
15. โรงเรียนทวารวดี     44. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
16. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 45. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 
17. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)    46. โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
18. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) 47. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
19. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 48. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน 
20. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 49. โรงเรียนนารีวุฒ ิ
21. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา      50. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
22. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 51. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
23. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 52. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
24. โรงเรียนวิสุทธรังษี 53. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
25. โรงเรียนสงวนหญิง 54. โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ 
26. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 55. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี    
27. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 56. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
28. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 57. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
29. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 58. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50  ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาค

การศึกษาต้น) 
4. มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5  ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 

ภาคการศึกษาต้น)   

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) 
2. สอบสัมภาษณ ์(รูปแบบ Online) 
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เอกสารประกอบการสมัคร    
1. ใบสมัครที ่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วนขนาด A4  ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย 

การจัดส่งเอกสาร    
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 

  ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
     อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
  หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 147003 
       ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.)   
ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท                                                            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                     จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์                                                            จ านวนรับ 1 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี                                                               จ านวนรับ 1 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                                                         จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                         จ านวนรับ 2 คน 

จ านวนทุน 8 ทุน แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์   จ านวน 2 ทุน   
- สาขาวิชาฟิสิกส์      จ านวน 1 ทุน 
- สาขาวิชาเคมี   จ านวน 1 ทุน 
- สาขาวิชาชีววิทยา   จ านวน 2 ทุน 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ทุน 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565 
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2. มีสัญชาติไทย 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและให้ค ารับรองต่อ สสวท. ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอม

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ สควค. โดยเคร่งครัดทุกประการ 
4. มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต า่กว่า 3.00 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ า่กว่า 3.25 
3. มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดท่ัวไป  TGAT  ทั้ง 3 ส่วน  ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล 

และสมรรถนะการท างาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  โดยสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ 

4. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ  ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค  ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมชุมชน 

วิธีการคัดเลือก                                              
1. มีคะแนนผลการเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ 

ครบถ้วน  และเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีทุนโครงการ สควค. ก าหนด คือ 
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 

2. ใช้คะแนน ต้องมีผลคะแนนสอบ ดังนี้ 
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)      เกณฑ์ข้ันต ่า 25% 
(2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) เกณฑ์ข้ันต ่า 25% 

3. สอบสัมภาษณ์ onsite 

เงื่อนไขและข้อผูกพันทุน 

1. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องเข้าศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปทันที  
ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาของสถาบันผลิตที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ตามท่ีโครงการ สควค. ก าหนด 

2. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อย จะต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
ตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความขาดแคลนครูซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าแผนอัตราก าลังไว้ ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า 
ของจ านวนเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 
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3. กรณีผู้รับทุนกระท าผิดเงื่อนไขสัญญาการให้ทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษา
คืนเป็นจ านวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษา 
 

ตาราง อัตราทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดส่งเงินทุนการศึกษา 

รายการ ระดับปริญญาตรี 
(ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) 

ระดับปริญญาโท 
(ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9,400 บาทต่อเดือน 10,700 บาทเดือน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีจ่ายจริงที่มหาวิทยาลัย 
เรียกเก็บแต่ไม่เกินที่โครงการก าหนด 

ตามท่ีจ่ายจริงที่มหาวิทยาลัย 
เรียกเก็กแต่ไม่เกินที่โครงการก าหนด 

ค่าหนังสืออ่านประกอบ 5,000 บาทต่อปี 10,000 บาทต่อปี 

ค่าคอมพิวเตอร์ (จ่ายเพียงครั้งเดียว) 25,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน 

การท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

10,000 บาท 
ต่อหลักสูตร 

20,000 บาท 
ต่อหลักสูตร 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ สควค. ได้ที่ฝ่าย สควค. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทางอีเมล psmt@ipst.ac.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-3929602 ต่อ 
7619-7620 

เอกสารประกอบการสมัคร    
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วนขนาด A4  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง   
3. ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติเฉพาะข้อ 4 ที่ใช้ใน

การสมัคร พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
            ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย 

การจัดส่งเอกสาร    
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 

    ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
       อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
    หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 147003 
       ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

mailto:psmt@ipst.ac.th%20หรือ%20โทรศัพท์หมายเลข
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2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นส าคัญ   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                                                                    จ านวนรับ 6 คน 
1. รายละเอียดสาขาวิชา 

สามารถสมัครเข้าโครงการนี้ โดยเลือกสาขาวิชา 1 สาขาวิชาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 11 สาขาวิชา 
ได้แก่  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) เป็นนักเรียนทุน พสวท. หรือนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) หรือ นักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทั ่วประเทศ ที ่ก าลังศึกษาอยู ่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ตามคุณสมบัติในข้อ 2.2.2 

2) มีสัญชาติไทย 
3) มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีความตั้งใจที่จะท างานวิจัย 

เป็นนักวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 
4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5) มีความตั้งใจเข้ารับทุน พสวท. และรับรองต่อทุน พสวท. ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับของทุน พสวท. ที่มีอยู่แล้ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
2.2.1 คุณสมบัติส าหรับนักเรียนทุน พสวท. 

1) เป็นนักเรียนทุน พสวท. ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไมต่ า่กว่า 3.00 
3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 
4) มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไม่ต า่กว่า 3.00 

2.2.2 คุณสมบัติส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) หรือนักเรียนที่มีศักยภาพ
สูงในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
1) เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
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3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 3.25 
4) เป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป 

หรือ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT)  
หรือ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS) 
หรือ เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
3. คุณสมบัติของผู้รับทุน พสวท. 

3.1 นักเรียนต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ ส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ พสวท. และ 

3.2 นักเรียนต้องมีคะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ี ทุน 
พสวท. ก าหนด คือ 

1) มีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต ่ากว่า 3.25 
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกันไม่ต ่ากว่า 3.00 

วิธีการคัดเลือก                       
1. ใช้คะแนน   ค่าน ้าหนัก      100% 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)      ค่าน ้าหนัก 40% 
(2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 60% 

2. สอบสัมภาษณ์ Onsite    
เอกสารประกอบการสมัคร    

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วนขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แบบแจ้งความจ านงเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในโครงการ พสวท. ในสาขาวิทยาศาสตร์

บริสุทธิ์ 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 7 สาขาวิชา 
คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล โดยให้ผู้สมัคร ด าเนินการกรอกสาขาวิชาที่ ต้องการสมัคร
ได้ 1 สาขาวิชา ทั้งนี้สามารถ download และสั่งพิมพ์แบบแจ้งความจ านงเลือกสาขาวิชา ได้ท่ี website : 
www.sc.su.ac.th 

4. ส าเนารายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น หนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน  ประวัติส่วนตัว  หลักฐานที่แสดง
ความสามารถอ่ืน ๆ กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย   

 
 

http://www.sc.su.ac.th/
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การจัดส่งเอกสาร    
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้ 

    ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
       อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
    หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 147003 
       ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร 
เป็นส าคัญ   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
********************* 
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คณะเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (โครงการปกติ)                                     จ านวนรับ 35 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา อยู่ใน 10% แรกของโรงเรียน 
2. โรงเรียนท่ีก าลังศึกษามีการท า MOU ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. ต้องมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้อง

สามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื ่อนไขของรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลยั 

4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปน้ี 

4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั ้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู ้อื ่น เช่น โรคจิต (psychotic 
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรค
บ ุ คล ิ กภาพผ ิ ดปกต ิ  (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรื อ 
borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื ่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

4.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม 

4.5 มีความผิดปกติในการได้ยินท้ังสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยท่ีความถี่ 500-2,000 เฮริตซ์ สูงกว่า 40 
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 
จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

4.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 
หรือ 20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

4.7 โรค หรือ ความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา            
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

   ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการต่าง ๆ ในข้อ 4.1 - 4.7 ให้มีการรับรองจากแพทย์
ผู้ตรวจร่างกาย และให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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วิธีการคัดเลือก 
1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (20 คะแนน) 

 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
(1) TOEFL IBT      ไม่ต่ ากว่า  43  คะแนน 
(2) IELTS      ไม่ต่ ากว่า  4.0  คะแนน 
(3) Cambridge English     ไม่ต่ ากว่า  145  คะแนน 
(4) TOEIC (Listening and Reading Test)   ไม่ต่ ากว่า  650  คะแนน 
(5) CU-TEP      ไม่ต่ ากว่า  61  คะแนน 
(6) หรือผลการทดสอบจากสถาบนัอ่ืนที่เทียบเท่า CEFR ระดับ B1  

2. สอบสัมภาษณ์ (80 คะแนน) 
 รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม  2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐ
อาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในกรณีที่สถานการณ์โควิต-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาด           
ที่เพิ่มขึ้นหรือยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ จะด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตาม
ช่องทางการสอบส ัมภาษณ์ออนไลน ์ได ้ท ี ่ เว ็บไซต ์ของคณะเภสัชศาสตร์  www.pharmacy.su.ac.th  และ 
https://admission.su.ac.th  
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 10% แรกของโรงเรียนจากสถานศึกษา  1 ฉบับ 
2. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา 

ท่ีมีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     1 ฉบับ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     1 ฉบับ 
5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ        1 ฉบับ 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาตามท่ีอยู่ดังนี้  

   โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
 เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน  
 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
 (วงเล็บ มุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS66 รอบ 1) 

2. หรืออัปโหลดในระบบ https://admission.su.ac.th  ของมหาวิทยาลัย 
3. ก าหนดส่งภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

***ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี*** 
********************* 

 
 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              จ านวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร              จ านวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์            จ านวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      จ านวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์     จ านวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์     จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี       จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร             จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม              จ านวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ตาบอดทั้งสองข้าง 
2. ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่
ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิ
สติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)  

3. หหูนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4. มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
5. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
6. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
7. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที ่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
8. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 
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3. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 6 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 

(1) จ านวนหนว่ยกิตรวมต ่าสุดของรายวชิา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(2) จ านวนหนว่ยกิตรวมต ่าสุดของรายวชิา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้น ม.4 - 6 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ธุรกิจวิศวกรรม         

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

เทคโนโลยีอาหาร 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ * 
 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 3.10 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมเคมี ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 3.25 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต่ ากว่า 3.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

* รับเฉพาะผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 เท่านั้น 
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วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทาง
วิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง  ๆ 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (30 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 
1.2 หัวข้อผลงาน หรือ เอกสารที่นักเรียนใส่ใน Portfolio ได้แก่ ใบ ปพ.1 เกียรติบัตรต่าง ๆ เรียงความถึง

อาชีพในอนาคต   
2. ใช้คะแนนวิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) และ วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

2.1 วิชา 90 ความถนัดท่ัวไป (TGAT)      ค่าน ้าหนัก 35% 
2.2 วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 35% 

3. สอบสัมภาษณ์ 
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  

- ความรู้ทั่วไปทางวิชากาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร 
3.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  76 - 100 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน   1 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 

2. สอบสัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.3 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.4 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งผลงานจ านวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี้ 

- นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ     30 คะแนน   

หมายเหตุ : -  ใบประกาศที่ใช้ท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ท าเป็นขนาด A4 
- เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
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2. ใช้คะแนน 
2.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 
3. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซ่ึงจะก าหนดในภายหลัง) 
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
1.2 ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จ านวน 1 เรื ่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ  เช่น 

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที ่เป็นรูปธรรม หรือสิ ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี ่ยวข้องกั บ
วิทยาศาสตร์ โดยให้เขียนอธิบายผลงานให้ชัดเจน (อาจมีรูปภาพประกอบ) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

- ระดับนานาชาติ   31 - 40 คะแนน  
- ระดับชาติ   21 - 30 คะแนน  
- ระดับจังหวัด   11 - 20 คะแนน  
- ระดับโรงเรียน       1 - 10 คะแนน  

1.3 เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 
A4 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1.4 เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร (ให้เกริ่นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (คะแนน
เต็ม 20 คะแนน) 

1.5 ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการน าเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

   ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ (1.1) – ข้อ (1.5)) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
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2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย  

- แฟ้มประวัติส่วนตัว 
- ผลการเรียน  
- ผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ  
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน 
- เรียงความ เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับความยั่งยืนทางธุรกิจ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

กระดาษ A4     
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน 

คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม)     30  คะแนน 
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรม (เต็ม)  20  คะแนน 
คะแนนการเขียนเรียงความ (เต็ม)    50  คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความ 50 คะแนน 
แสดงความคดิเห็นได้ชัดเจนเข้าใจได้   10  คะแนน 
ให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ข้อ  15  คะแนน 
สามารถยกตัวอย่างประกอบเหตุผลได้อย่างตรงประเด็น 15  คะแนน 
สรุปเนื้อหาทั้งบทความได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน  10  คะแนน 

**หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  76 - 100 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน   1 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร์  หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
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- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งผลงานจ านวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี้ 

- นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ     30 คะแนน   

หมายเหตุ : -  ใบประกาศท่ีใช้ท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ท าเป็นขนาด A4 
- เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. ใช้คะแนน 

2.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 50% เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 

3. สอบสัมภาษณ์ 
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ         
(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ มาท่ี  

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

https://admission.su.ac.th/
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)  
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 

2. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ยกเว้นใบสมัคร) (ขนาด
ไฟล์ไมเ่กิน 10 MB) 

3. ก าหนดส่งภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)                         จ านวนรับ 5 คน      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  (โครงการพิเศษ)          จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)      จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)                 จ านวนรับ 10 คน             
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)                        จ านวนรับ 10 คน                 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)              จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)                        จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)                        จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่
ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครใน สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโล
จิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 

3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

https://admission.su.ac.th/
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5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที ่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

3. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปีที่ 6 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 

(1) จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(2) จ านวนหนว่ยกิตรวมต ่าสุดของรายวชิา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ชั้น ม.4 – 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
ธุรกิจวิศวกรรม         

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)                 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับ        
ผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)                 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับ          
ผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 
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วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (30 คะแนน) 
1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 
1.2 หัวข้อผลงาน หรือ เอกสารที่นักเรียนใส่ใน portfolio ได้แก่ ใบ ปพ.1 เกียรติบัตรต่าง ๆ เรียงความถึง

อาชีพในอนาคต   
2. ใช้คะแนนวิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) และ วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

2.1 วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)      ค่าน ้าหนัก 35% 
2.2 วิชา 30 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 35% 

3. สอบสัมภาษณ์ 
3.1 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (onsite หรือ online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 

หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  ความรู้ทั่วไปทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร 
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 
 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio รวมจ านวนไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

ก ิจกรรมทางว ิชาการทางด ้านคณิตศาสตร ์  หร ือว ิทยาศาสตร ์  หร ือว ิศวกรรมศา สตร ์  หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

  -  ระดับนานาชาติ  76 - 100  คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
  -  ระดับชาติ   51 - 75  คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 

-  ระดับจังหวัด   26 - 50  คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
 -  ระดับโรงเรียน    1 - 25  คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 

2. สอบสัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (onsite หรือ online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio  (100 คะแนน) 

1.1   รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (onsite หรือ online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง)  
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งผลงานจ านวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี้ 

- นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ     30 คะแนน   

หมายเหตุ : -  ใบประกาศที่ใช้ท าแฟ้มผลงาน (Portfolio) ให้ท าเป็นขนาด A4 
- เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. ใช้คะแนน 

2.1 วิชาความวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 50% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

3. สอบสัมภาษณ์ 
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
1.2 ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที ่โดดเด่น จ านวน 1 เรื ่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ  เช่น 

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที ่เป็นรูปธรรม หรือสิ ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี ่ยวข้องกั บ
วิทยาศาสตร์ โดยให้เขียนอธิบายผลงานให้ชัดเจน (อาจมีรูปภาพประกอบ) ไม่ เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
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- ระดับนานาชาติ   31 - 40 คะแนน  
- ระดับชาติ   21 - 30 คะแนน  
- ระดับจังหวัด   11 - 20 คะแนน  
- ระดับโรงเรียน       1 - 10 คะแนน  

1.3 เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 
A4 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1.4 เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร (ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (คะแนนเต็ม 
20 คะแนน) 

1.5 ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการน าเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

  ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ (1.1) – ข้อ (1.5)) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

ก ิจกรรมทางว ิชาการทางด ้านคณิตศาสตร ์  หร ือว ิทยาศาสตร ์  หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์  หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
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2. สอบสัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย  

- แฟ้มประวัติส่วนตัว 
- ผลการเรียน  
- ผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ  
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน 
- เรียงความ เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับความยั่งยืนทางธุรกิจ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

กระดาษ A4     
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน 

คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม)     30  คะแนน 
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรม (เต็ม)  20  คะแนน 
คะแนนการเขียนเรียงความ (เต็ม)    50  คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความ 50 คะแนน 
แสดงความคิดเห็นได้ชัดเจนเข้าใจได้   10  คะแนน 
ให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ข้อ  15  คะแนน 
สามารถยกตัวอย่างประกอบเหตุผลได้อย่างตรงประเด็น 15  คะแนน 
สรุปเนื้อหาทั้งบทความได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน  10  คะแนน 

** หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4  
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  76 - 100 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน   1 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio)  

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4 
1.2 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ (รับรองส าเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ  26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
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2. สอบสัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งผลงานจ านวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี้ 

- นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ     30 คะแนน   

หมายเหตุ : -  ใบประกาศที่ใช้ท าแฟ้มผลงาน (Portfolio) ให้ท าเป็นขนาด A4 
- เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ

ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. ใช้คะแนน 

2.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)    ค่าน ้าหนัก 50% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

3. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดในภายหลัง) 
3.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 

https://admission.su.ac.th/
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การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาท่ี  

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

เลขที ่6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)  
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 

และอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) (ยกเว้นใบสมัคร) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวนัที่ขนสง่เอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ       จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์            จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์     จ านวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์      จ านวนรับ  10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี       จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ       จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                      จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม              จ านวนรับ 30 คน 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
2.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่
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ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิ
สติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 

2.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
2.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที ่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

3. รับสมัครผู้ที ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 หรือผู้ที ่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 

3.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
(1) จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(2) จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ของ           
ชั้น ม.4 – 6 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ * 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร * 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม   
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ * 
 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมเคมี * ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 3.25 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 

* รับเฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 เท่านั้น 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  ในระดับ

ประกาศนียบัตรดีเด่น 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.1) ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือ มีหน่วยกิตรวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาใน

ชั้น ม. 6 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.2) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการและการจัดการ  ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

1.3) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1) ได ้ร ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉร ิยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาว ิชาว ิศวกรรมเคร ื ่องกล ภาคว ิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ผ่านโครงการ 
“การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp”” ปีที่ 2 

1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1.1) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือ

มีหน่วยกิตรวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาในชั้น ม. 6 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
แล้ว วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต  

1.2) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

1.3) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์
 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         

1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ 
และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “En-
Camp”” ปีที่ 2 

1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4  – ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา 

ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้ปีที่ 6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) (ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. ใบรายงานการตรวจส ุขภาพและเอกซเรย ์ร ่ างกาย ดาวน ์ โหลดแบบฟอร ์มได ้ท ี ่ ระบบร ับสม ัคร 

https://admission.su.ac.th (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อม
ใบสมัคร 

การส่งเอกสาร 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้   

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
    เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

     โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)  
ระบุสาขาวิชา.................(ท่ีสมัครสอบ) 

2. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ยกเว้นใบสมัคร) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

3. ก าหนดส่งภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/


- 96 - 

 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)                 จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)      จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)                          จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)                                 จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ  5 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)                 จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)                               จ านวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
2.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที ่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไมม่ีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่า
เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)  

2.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
2.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
2.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

3. รับสมัครผู้ที ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 หรือผู้ที ่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 

3.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 
(1) จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(2) จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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3.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ชั้น ม.4 – 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ * 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร * 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ท่ี
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 

วิศวกรรมเคมี * ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ท่ี
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ท่ี
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม         

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ท่ี
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

* รับเฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 เท่านั้น 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

1.1) ได้ร ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิ ชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์           
ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1.1) ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือ มีหน่วยกิตรวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ศึกษาในชั้น ม. 6 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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1.2) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

1.3) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.1) ได้ร ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ในระดับประกาศนียบัตรดี
มากขึ้นไป 

1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
1.1) ได้ร ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉร ิยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรก ิจว ิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4  – ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา 

ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) (ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. ใบรายงานการตรวจส ุ ขภาพและเอกซเรย ์ ร ่ างกาย ดาวน ์ โหลดแบบฟอร ์ มได ้ท ี ่ ระบบร ับสม ั คร 

https://admission.su.ac.th (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

การส่งเอกสาร 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้   

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
    เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

     โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
ระบุสาขาวิชา.................(ท่ีสมัครสอบ) 

2. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ยกเว้นใบสมัคร) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

3. ก าหนดส่งภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นส าคัญ  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
โครงการการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

- วิชาเอกดนตรีคลาสสิก           จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์          จ านวนรับ   5 คน 
- วิชาเอกดนตรีแจ๊ส           จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์          จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกละครเพลง           จ านวนรับ   5 คน 
- วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา         จ านวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
1. เป็นผู้ที ่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที ่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา          

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

และมเีกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา 
3. มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ 
4. มีความสามารถทางด้านดนตรีตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบแต่ละวิชาเอก ดังนี้ 

4.1 ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก 
4.2 ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้อง

คลาสสิก หรือขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล  
4.3 ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส  
4.4 ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และความสามารถในการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัย
นิยม  

4.5 ส าหรับวิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพ้ืนฐานการเต้นร า 
4.6 ส าหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส/ขับ

ร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม 
 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (60 คะแนน) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
2. สัมภาษณ์ (40 คะแนน) วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566  ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีตาม
คลิปวิดีโอที่ส่งมา โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เครื่องดนตรี/ อุปกรณ์ที่คณะจัดเตรียมให้ 
ได้แก่ เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือชุดเครื่องเสียง 
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หมายเหตุ : เฉพาะวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อ เหตุผลที่
เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา 

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 

6 ภาคการศึกษา)  
- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF 

ขนาดไม่เกิน 5 MB รายละเอียดประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ใบ 
1.2 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา) 
1.3 ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี  

1) วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ ส าหรับทุกวิชาเอก 
ผู้สมัครสามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธ ีศิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่ง
ประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 
โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ 
หมายเหตุ เฉพาะวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เพิ่มเติมรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรของ Yamaha Grade Examination (Fundamental) 
เกรด 5 โดยไม่จ ากัดระยะเวลาหมดอายุ 

2) วิชาวัดแววคามรู้ เอกดนตรีและสื ่อสร้างสรรค์  เฉพาะวิชาเอกดนตรีและสื ่อสร้างสรรค์ 
ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate 
(SMCC) เกรด 6 โดยใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ  

3) วิชาการแต่งเพลง เฉพาะวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธี
ศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 โดยใบประกาศนียบัตร
มีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ 

4) วิชาปฏิบัติเครื ่องดนตรี ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้าม ีสามารถน าไปใช้ในการตัดสินผลในรอบสอบสัมภาษณ์
ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่วิชาเอกก าหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ 
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- ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก วิชาเอกดนตรีและสื ่อสร้างสรรค์  ปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก/ขับร้องคลาสสิก เกรด 6  

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ขับร้องแจ๊ส เกรด 6  
- ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ขับร้องคลาสสิก 

หรือแจ๊ส เกรด 6  
- ส าหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับร้องคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film หรือ

ขับร้องแจ๊ส เกรด 6  
- วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ ขับร้องคลาสสิก 

หรือแจ๊ส เกรด 6 
หมายเหตุ เฉพาะวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เพ่ิมเติมรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสม ั คร ได ้ แก ่  ประกาศน ี ยบ ั ตรของ Yamaha Grade Examination 
(Fundamental) เกรด 5 โดยไม่จ ากัดระยะเวลาหมดอายุ 

1.4 คลิปวิดีโอการการแสดงความสามารถตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี https://www.music.su.ac.th ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้ม 
สะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี https://www.youtube.com/SilpakornMusic)  

1) วิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาท ี 
2) วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือขับร้อง

สากล หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที  
3) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที  
4) วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ คลิปการแสดงดนตรี /ขับร้อง 1 บทเพลง โดยเลือกบทเพลงคลาสสิก 

แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาท ี 
5) วิชาเอกละครเพลง จ านวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการขับร้องเพลงความยาวไม่เกิน 5 นาที 

และคลิปการเต้นร า ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที  
6) วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา คลิปการแสดงดนตรี/ ขับร้อง 1 บทเพลง โดยเลือกบทเพลง

คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม ความยาวประมาณ 7 นาท ี
1.5 เฉพาะวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่

ได้รับการเผยแพร่ทางสื ่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื ่อออนไลน์ที ่มี
กิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และ
ความส าเร็จของผลงาน จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน                 

1.6 ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
1.7 รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

 
 

https://www.music.su.ac.th/
https://www.youtube.com/SilpakornMusic
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การจัดส่งเอกสาร  
1. อ ัปโหลดไฟล ์  PDF ท ี ่ ระบบร ับสม ัคร  https://admission.su.ac.th ห ั วข ้ อ  การส ่ ง เอกสาร               

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)  
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง  

- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง           จ านวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์       จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
1. เป็นผู้ที ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 
หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและมี
เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 

3. มีทักษะพ้ืนฐานตามที่ก าหนดในแต่ละวิชาเอก 
3.1 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มีทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการและธุรกิจ 
3.2 วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ มีทักษะพ้ืนฐานด้านการร้อง การเต้นร าการ

น าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาท่ีสามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (80 คะแนน) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
2. สัมภาษณ์ (20 คะแนน) วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้ 
1) วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวัง

หลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2) วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ ทักษะการ

น าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ    
6 ภาคการศึกษา)  

- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง) 
 
 

https://admission.su.ac.th/
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 

ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี ่ยรวม 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
1.2 ประกาศนยีบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ  
1.3 รายละเอียดการท ากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม  
1.4 คลิปแนะน าตัวผู้สมัครพร้อมประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เคยท าในระหว่างการศึกษา พร้อมบอกเหตุผลที่

เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไม่เกิน 2 นาที ให้
อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

1.5 เฉพาะวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ คลิปการเต้นร า ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความ
ยาวไม่เกิน 1 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน  

1.6 ผลงานการเป ็น Blogger อาทิ Youtuber, KOL (Key Opinion Leader), Micro Influencer หรือ 
Content Creator หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ให้น า Link Channel มาแสดงในแฟ้ม
สะสมผลงาน 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ PDF ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)  

 2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
********************* 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์                          จ านวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)      ค่าน ้าหนัก 50% 

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) กระดาษ A4 
ประกอบด้วย  

- เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 
1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ 
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่ า่กว่า 2.25 ค่าน ้าหนัก 30%  
3. สอบสัมภาษณ์          ค่าน ้าหนัก 20% 

3.1 สอบสัมภาษณ์ online วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. 
3.2 สอบสัมภาษณ์ onsite วันที ่ 29 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. สถานที ่ อาคารปฏิบัต ิการ         

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกการสัมภาษณ์แบบ online หรือ onsite ได ้

3.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
- บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน               
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้

อัปโหลดด้านหลังด้วย) หรือ  
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 
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วิธีการคัดเลือก ส าหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ  

1. ใบสม ัครท ี ่ส ั ่ งพ ิมพ ์จากระบบการร ับสม ัครทาง https://admission.su.ac.th สมบ ูรณ ์ครบถ ้วน                       
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)   
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  
การจัดส่งเอกสาร  

1. การจัดส่งเอกสาร (จัดส่งทัง้ 2 ช่องทาง) 
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

 โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี ค าเอก)  
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
 เบอร์ 08-6711-8596 

1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร

เป็นส าคัญ 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง               จ านวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)      ค่าน ้าหนัก 60% 

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) กระดาษ A4 
ประกอบด้วย  
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- เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 
1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืนๆ 
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่ า่กว่า 2.00 ค่าน ้าหนัก 30%  
3. สอบสัมภาษณ์          ค่าน ้าหนัก 10% 

3.1 สอบสัมภาษณ์ online วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 
พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้

อัปโหลดด้านหลังด้วย) หรือ  
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 

วิธีการคัดเลือก ส าหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ  
1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน บน               

กระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)   
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร (จัดส่งทั้ง 2 ช่องทาง) 

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  
 โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี ค าเอก)  
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
 เบอร์ 08-6711-8596 
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1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 10 MB) 
 2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ

เอกสารเป็นส าคัญ 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                            จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา                
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)      ค่าน ้าหนัก 90% 

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) กระดาษ A4 
ประกอบด้วย  

- เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 
1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืนๆ 
2. สอบสัมภาษณ์         ค่าน ้าหนัก 10% 

2.1 สอบสัมภาษณ์ online วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน บน
กระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้

อัปโหลดด้านหลังด้วย) หรือ  
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 
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วิธีการคัดเลือก ส าหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน             

บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)   
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร (จัดส่งทั้ง 2 ช่องทาง) 

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  
 โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี ค าเอก)  
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
 เบอร์ 08-6711-8596 

1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                                    จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา                
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
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วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)       ค่าน ้าหนัก 60% 

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) กระดาษ A4 
ประกอบด้วย  

- เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 
1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืนๆ 
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่ า่กว่า 2.00 ค่าน ้าหนัก 30%  
3. สอบสัมภาษณ์          ค่าน ้าหนัก 10% 

3.1 สอบสัมภาษณ์ online วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน บน
กระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้

อัปโหลดด้านหลังด้วย) หรือ  
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 

วิธีการคัดเลือก ส าหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน             

บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)   
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  
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การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร (จัดส่งทั้ง 2 ช่องทาง) 

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  
 โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี ค าเอก)  
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
 เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
 เบอร์ 08-6711-8596 

1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร                       จ านวนรับ  50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีที่ผู ้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)      ค่าน ้าหนัก 70% 

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) กระดาษ A4 
ประกอบด้วย  

- เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 
1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืนๆ 
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา  ค่าน ้าหนัก 30%  
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์       
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน           

บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้

อัปโหลดด้านหลังด้วย) หรือ 
4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา 

(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ ) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลด
ด้านหลังด้วย) 

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 
ผู้สมัครชาวต่างชาติ  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน             
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)   
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
การจัดส่งเอกสาร  

1. การจัดส่งเอกสาร (จัดส่งทั้ง 2 ช่องทาง) 
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี ค าเอก)  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
เบอร์ 08-6711-8596 

1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

******************** 
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คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา  

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                            จ านวนรับ 60 คน
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                      จ านวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                           จ านวนรับ 80 คน
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

https://shorturl.at/cfsW4
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2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                                 จ านวนรับ 50 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50    20  คะแนน 
- ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- ผู้ทีส่ าเร็จศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
3. สอบสัมภาษณ์      20  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 
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การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรการและงานอีเว้นท์                       จ านวนรับ 50 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปีที่ 3 - 4 เรียนที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี) 

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                         จ านวนรับ 40 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปีที่ 3 - 4 เรียนที่บางรัก) 
วิธีการคัดเลือก  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50    20  คะแนน 
- ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- ผู้ที่ส าเร็จศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
3. สอบสัมภาษณ์      20  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร  
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                          จ านวนรับ 60 
คนวิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  
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เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                             จ านวนรับ 20 คน
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 
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การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                  จ านวนรับ 60 คน
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ 
ทั้งนี้ ผูผ้่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต                                                                                      จ านวนรับ 50 คน
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่  28  มกราคม  2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

https://admission.su.ac.th/
https://shorturl.at/cfsW4
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เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย  โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 - 4  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา  

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                          จ านวนรับ 50 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)   
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

 

https://shorturl.at/cfsW4
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เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                           จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมผลงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 
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การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจและภาษา                                           จ านวนรับ 40 คน 
วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     60  คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์      40  คะแนน 

วันที่ 29 มกราคม 2566  เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ Online 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

2.3 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบท้าย โดยสามารถดาวน์
โหลดรูปแบบ Portfolio ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร  

1.1 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 2.1 - 2.3 ) ที่ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

1.2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
********************* 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ                                  จ านวนรับ 25 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 3 เรียนทีว่ิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปีที่ 4 เรียนที่วิทยาเขตเมืองทองธานี จ.นนทบุรี)   
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 

โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50  
1.2 แสดงผลงานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ 

- เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจ 
- มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน์ 
- เคยผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมประกวดโครงการด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ธุรกิจ

สตาร์ตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาระบบโปรแกรม เป็นต้น 
- เคยท ากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และมี

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้ 
- เอกสารที่ต้องใส่ใน portfolio เช่น ใบ ปพ1 เกียรติบัตรต่าง ๆ เรียงความ เป็นต้น ฯลฯ 

1.3 เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้องแสดง
เป้าหมายของการเรียน การท างาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความส าเร็จได้จากการ
เรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 

2. สอบสัมภาษณ์ (10 คะแนน) 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที ่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. รูปแบบ Online ให้ผู ้สมัครดู

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได ้จากประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์ผ ่านเว ็บไซต์ 
https://admission.su.ac.th  

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 15 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ตามรายละเอียดที่แจ้งในข้อ 1 ในหัวข้อวิธีการคัดเลือก 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

3.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดง
ว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 – 3 ทีร่ะบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การ

ส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ 

1) Portfolio ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_Portfolio.pdf 
2) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
3) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ

สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์                               จ านวนรับ 90 คน 
(ทุกชั้นปี (ชั้นปีที่ 1 – 4) เรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตซิตี้แคมปัสเมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่
ต ่ากว่า 3.25 

3. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไม่ต ่ากว่า 3.25 
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วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน)   ค่าน ้าหนัก 70% 
1. พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB   

จ านวน 1 ไฟล์ (ทุกผลงานที่ระบุในด้านล่าง ให้รวมกันเป็น 1 ไฟล์) โดยประกอบไปด้วย 
1.1 หน้าปก จะต้องมีชื่อ - นามสกุล รูปถ่ายของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล จัดรูปแบบได้อิสระ 
1.2 ผลงานชิ้นที่โดดเด่นที่สุด 1 ชิ้น เท่านั้น ที่ผู้สมัครเคยท าในระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือ หรือเทียบเท่า โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร อาทิ ละครเวที 
การพูดในที่ชุมชน การท า vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนข่าว การเขียนบล็อก การถ่ายรูป การ
เขียนบทความ การท าภาพยนตร์สั ้น เป็นต้น หากผลงานมีลักษณะเป็นไฟล์ดิจิทัล ขอให้อัปโหลดใน 
google drive แล้วจัดท าเป็น QR Code และ URL ส าหรับชมผลงานแนบมาใน portfolio หากเป็น
ผลงานด้านการเขียน ให้จัดอยู่ในหน้าของ portfolio ได้เลย  จากนั้นเขียนอธิบาย ที่มาและความส าคัญ
ของผลงานที่ท าว่าท าไมถึงเลือกเล่าประเด็นผ่านชิ้นงานนี้ รวมขั้นตอนในการท าผลงานชิ้นที่เลือกมา
อย่างละเอียด ว่ามีกระบวนการคิด กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์งานอย่างไร และผลของงานเป็น
อย่างไร โดยให้เขียนลงในไฟล์เทมเพลตที่ก าหนด ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3ALCgHd  

กรณีที่แนบ QR Code และ URL เพื่อเข้าถึงไฟล์ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบว่า QR Code และ 
URL ของตนเองว่าสามารถเข้าดูข้อมูลได้ หรือเปิดสิทธิ์การเข้าถึง มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสาร
และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

1.3 เรียงความ “เป้าหมายด้านการศึกษาทางนิเทศศาสตร์” แสดงให้เห็นมุมมองของผู้สมัครว่าตนมีเป้าหมาย
ของตนเองต่อการเข้าศึกษาด้านนิเทศศาสตร์อย่างไร   ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4  ด้วยตัวอักษร 
THSarabunPSK ขนาด 16  จัดหน้าให้ทุกบรรทัดยาวเท่ากัน (justified)  

1.4 เรียงความ “เกรดนี้ท่านได้แต่ใดมา”  ผู้สมัครวิเคราะห์และอธิบายว่าผลการเรียนที่ได้นั้น ผู้สมัครได้ผล
การเรียนระดับต่าง ๆ ได้อย่างไรและสะท้อนตัวตนของผู้สมัครอย่างไร ผ่านการออกแบบวิธีการเล่าเรื่อง
ด้วยเรียงความให้น่าสนใจ  ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4  ด้วยตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 16  
จัดหน้าให้ทุกบรรทัดยาวเท่ากัน (justified)  

เกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 100 คะแนน พิจารณาจาก 
- ประเด็นเนื้อหาที่น าเสนอ     35 คะแนน 
- การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     35 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีการเล่า  30 คะแนน 

    หมายเหตุ ผลงานอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับรายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้น อาทิ ประกาศนียบัตรการเข้า
ร่วมกิจกรรมใด ๆ ผู้สมัครไม่ต้องส่งมา เพราะจะไม่พิจารณาเอกสารอื่นที่นอกเหนือจาก ที่แจ้งมาแล้วข้างต้น 
ผู้สมัครที่จะผ่านการคัดเลือกเข้ามาสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนของ Portfolio ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
 
 

https://bit.ly/3ALCgHd
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2. การสัมภาษณ์      ค่าน ้าหนัก 30% 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ให้

ผู ้สมัครดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ 
https://admission.su.ac.th  

2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  
- “จุดประสงค์ของผู้สมัครต่อการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์”   ค่าน ้าหนัก 30% 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
- บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรายละเอียดที่แจ้ง 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

- ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
รับรองส าเนาถูกต้อง ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) กรณีที่มีด้านหลังให้
อัปโหลดด้านหลังด้วย 

- ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ฉบับที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 – 3 ทีร่ะบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การ

ส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ 

1) Portfolio ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_Portfolio.pdf 
2) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
3) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ

สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน จ านวนรับ 40 คน 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จ านวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จ านวนรับ 25 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (80 คะแนน)  

พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นความสามารถทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ผลงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับวิชาเอกท่ีต้องการสมัคร 

1.1 รูปแบบ Portfolio ขนาด A4 เฉพาะจ านวนผลงานไม่เกิน 15 หน้า (ไม่นับรวมปก ค าน า สารบัญ ใบ
ประกาศนียบัตรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง), โปรดระบุขนาดของผลงานแต่ละชิ้น (กว้าง x ยาว) 

1.2 หัวข้อผลงาน 
1) เรียงความเรื่อง “เป้าหมายของการศึกษาในหลักสูตรฯ และวิชาเอกที่สมัคร” (ความยาวไม่เกิน

1 หน้ากระดาษ A4, ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 16 pt., ระยะห่างระหว่างบรรทัด 
1.0) 

2) ทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน    50 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน  40 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม     40 คะแนน 

  ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สมัครที่แสดงถึงความสามารถทางด้านพื้นฐานการวาดภาพ , การออกแบบ
เบื้องต้น, องค์ประกอบศิลป์, ทฤษฎีสีและการใช้สี, การสร้างสรรค์ผลงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิต,ิ ประกาศนียบัตรที่ได้
จากงานประกวด - แข่งขัน ให้แนบภาพตัวอย่างผลงานมาด้วย (ถ้ามี) เป็นต้น             

3) ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการน ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน    30 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน  40 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม     40 คะแนน 

  ผลงานที่แสดงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับวิชาเอกที่
ต้องการสมัคร, การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
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 ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งาน
ออกแบบฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอ่ืน ๆ ได้ทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิติ, 
ผ่านการอบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ 
 ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ได้แก่ ภาพการออกแบบกราฟิก
บนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงบน Browser, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบเกม ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งานออกแบบ
ฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ได้ท้ัง 2 มิติหรือ 3 มิติ, ผ่านการ
อบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม, โครงงาน
หรือผลงานจากวิชาวิทยาการค านวณ หรือวิชาที่เก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม 

1.3 การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน  
- รูปแบบไฟล์ดิจิทัล PDF, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB (ไม่ควรส่งมาเป็นลิงก์ แล้วให้หลักสูตรฯ ดาวน์

โหลดเอง) 
- ขนาด A4 ที่ปกหน้าแสดง ชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร ชื่อคณะ สาขา/วิชาเอกที่ต้องการสมัครให้

ชัดเจน 
- ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1), เกียรติบัตร, ประกาศนียบัตรที่

เกี่ยวข้องกับวิชาเอกท่ีสมัคร เป็นต้น 
 2. สอบสัมภาษณ์ ( 20 คะแนน) 

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบ Online ให้ผู้สมัครดู
รายละเอ ียดได ้จากประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบส ัมภาษณ์ท ี ่ประกาศผ ่านเว ็บไซต์  
https://admission.su.ac.th  

2.2 เกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
- วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ันและเป้าหมายในการศึกษา   10 คะแนน 
- บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์     5 คะแนน 
- แนะน าและน าเสนอผลงานในแฟ้มผลงานของตนเอง    5 คะแนน 

  2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
- บัตรประชาชนฉบับจริง 
- ผลงานด้านการออกแบบตัวจริง (ถ้ามี) 

เอกสารประกอบการสมัคร (ทุกวิชาเอก) 
1. แฟ้มสะสมงาน Portfolio รูปแบบไฟล์ PDF, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตาม

รายละเอียดที่หลักสูตรได้ก าหนด 
2. ส าเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า) พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 
3. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

https://admission.su.ac.th/
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- ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
รับรองส าเนาถูกต้อง ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) กรณีที่มีด้านหลังให้
อัปโหลดด้านหลังด้วย 

- ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ฉบับที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย 

การจัดส่งเอกสาร  
1. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail: thamrongsombats_y@silpakorn.edu (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 

MB) กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร, วิชาเอกท่ีสมัคร 
โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ 

1) Portfolio ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)_Portfolio.pdf 
2) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)_บัตรประชาชน.pdf 
3) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)_หลักฐานการศึกษา.pdf 

2. อัปโหลดไฟล ์เอกสารประกอบการสม ัคร ข ้อ 1 – 3 ที่ระบบรับสม ัคร https://admission.su.ac.th                  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

3. ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ

สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

************************* 
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