
 
 

 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบ 2 โควตา (Quota)  
 ______________ 

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 2 โควตา (Quota)  ดังต่อไปนี้ 

 
จ านวนรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะวิชา รอบ 2 

ล าดับ คณะวิชา จ านวนรับ 

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 18 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 
3 โบราณคดี 15 

4 มัณฑนศิลป์ 65 
5 อักษรศาสตร์ 194 

6 ศึกษาศาสตร์ 300 

7 วิทยาศาสตร์ 345 
8 เภสัชศาสตร์ 40 

9 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 570 

10 ดุริยางคศาสตร์ 95 
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 430 

12 วิทยาการจัดการ 1,650 

13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 
  รวมทั้งสิ้น 3,877 
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หมายเหตุ :  -  ด ู รายละเอ ียดหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาบ ัณฑ ิต ได ้ท ี ่ เ ว ็ บไซต ์  https://admission.su.ac.th                            
และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th 

- ผ ู ้ผ ่านการค ัดเล ือกต ้องย ืนย ันส ิทธ ิ ์การเข ้าศ ึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว ็บไซต์                   
https://student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือที่
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, 09-5261-4071 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

https://admission.su.ac.th/
https://reg.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบ 2 โควตา (Quota) 

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

หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 18 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 15 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 7 

โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 10 
โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 3 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 5 

คณะโบราณคด ี 15 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 2 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะมัณฑนศิลป์ 65 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์                                                     10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                                     10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 10 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ)                                                   10 

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์                                                     5 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5 
โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5 

คณะอักษรศาสตร์ 194 
โครงการโควตา 28 จังหวัด 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) 110 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) 5 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 5 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 15 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 10 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 2 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    2 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 10 
โครงการพิเศษยุโรปศึกษา 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ) 3 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ) 3 
โครงการพิเศษยุโรปศึกษา (เฉพาะพื้นที่ กทม.) 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ) 2 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ) 2 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะศึกษาศาสตร์ 300 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 15 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 25 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 25 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา) 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา) 10 

โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 24 โรงเรียน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา) 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา) 5 

คณะวิทยาศาสตร์ 345 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 10 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 15 

คณะเภสัชศาสตร ์ 40 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 20 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 570 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 10 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 10 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 10 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 10 
คณะดุริยางคศาสตร์ 95 

โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี  

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก  10 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์   10 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส  15 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์   20 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง  10 
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา  10 

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง   10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์    10 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 430 
โครงการโควตา 65 จังหวัด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร 50 
คณะวิทยาการจัดการ 1,650 

โครงการโควตา 65 จังหวัด (TGAT) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 60 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 100 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 40 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 50 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 120 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 40 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 60 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 50 

โครงการโควตา 65 จังหวัด (TGAT) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 20 
โครงการโควตา 65 จังหวัด (A-Level) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 60 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 100 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 100 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 40 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 50 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 120 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 40 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 60 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 50 

โครงการโควตา 65 จังหวัด (A-Level) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 20 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 

โครงการโควตา 65 จังหวัด   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 50 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร   

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบเกม 10 

โครงการโควต้าส าหรับนักเรยีนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน   

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 
โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร   

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 

รวม 3,877 
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ก าหนดการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2566 
วันที เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชาที่ต้องสอบ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
25 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. 0100 องค์ประกอบศิลป ์ คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 

25 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0101 สร้างสรรค ์ คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 

26 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 
26 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0103 วาดเส้น คณะจิตรกรรมฯ ทุกสาขา 

คณะมัณฑนศิลป์ 
25 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. 0400 วาดเส้นมัณฑนศิลป ์ คณะมัณฑนศลิป์ ทุกสาขา 

25 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0403 ออกแบบผลิตภัณฑ ์ สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
25 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0404 ประยุกตศิลปศึกษา สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา 

25 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0405 
ศิลปะการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

สาขาวชิาศิลปะการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

25 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0406 ออกแบบเครื่องประดับ สาขาวชิาออกแบบเครื่องประดบั 
25 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 0407 ออกแบบแฟชั่น สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น 

คณะอักษรศาสตร์ 
25 มีนาคม 2566 09.00 – 11.00 น. 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร ์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์การพัฒนา 

25 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. 0501 สังคีตศิลปไ์ทย สาขาวชิานาฏยสังคีต (สงัคีตศิลป์ไทย) 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25 มีนาคม 2566 09.00 – 12.00 น. 0800 PSAT หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 

หมายเหตุ : เลขที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบภายหลัง  
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รอบ 2 โควตา (Quota) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร   
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)                  จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย         
ต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
กาญจนบุร ี จ ันทบุร ี ฉะเช ิงเทรา ชลบุร ี ช ัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุร ี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น  (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์           
(4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนน                      
ไม่ต ่ากว่า 50 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1)  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา ค่าน ้าหนัก 10%  
1.2)  วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 

 (1) วิชา 0103 วาดเส้น   ค่าน ้าหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต ่า 50% 
 (2) วิชา 0100 องค์ประกอบศิลป์  ค่าน ้าหนัก 25%  เกณฑ์ขั้นต ่า 50% 
 (3) วิชา 0101 สร้างสรรค์  ค่าน ้าหนัก 25%  เกณฑ์ขั้นต ่า 50% 
 (4) วิชา 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน ้าหนัก 15%  

2. สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)                                     จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัย         
ต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
กาญจนบุร ี จ ันทบุร ี ฉะเช ิงเทรา ชลบุร ี ช ัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุร ี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเส้น  (2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ (3) วิชาสร้างสรรค์           
(4) วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนน                     
ไม่ต ่ากว่า 40 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1)  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จ านวน 5 ภาคการศึกษา ค่าน ้าหนัก 15%  
1.2)  วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 

 (1) วิชา 0103 วาดเส้น   ค่าน ้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต ่า 40% 
 (2) วิชา 0100 องค์ประกอบศิลป์  ค่าน ้าหนัก 20%  เกณฑ์ขั้นต ่า 40% 
 (3) วิชา 0101 สร้างสรรค์  ค่าน ้าหนัก 20%  เกณฑ์ขั้นต ่า 40% 
 (4) วิชา 0102 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน ้าหนัก 25%  

2. สอบสัมภาษณ์  
 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

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

การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทางดังนี้ 

1.1 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  หัวข้อ การส่งเอกสาร 
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

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

http://admission.su.ac.th/
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)              จ านวนรับ 7 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู ้ที ่ก าลังศึกษาอยู ่ในปีสุดท้าย หรือ ผู ้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก 
ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี ้ กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1) วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  
(1) วิชา 90 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

 1.2) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 40  ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TPAT4) ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 30% 

 1.3) วิชา A-Level    ค่าน ้าหนัก 35%  
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 20%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์ เกณฑ์ขั้นต ่า 20%   
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  เกณฑ์ขั้นต ่า 20%      

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน ้าหนัก 25% 
2.1 วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม 

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

การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทางดังนี้ 

1.1 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  หัวข้อ การส่งเอกสาร 
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

http://admission.su.ac.th/
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โควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)                       จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1) วิชา A-Level  
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต ์1 ค่าน ้าหนัก 15% 

  (2) วิชา 64 ฟิสิกส์  ค่าน ้าหนัก 15% 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  ค่าน ้าหนัก 15% 

2. สอบสัมภาษณ์  ค่าน ้าหนัก 55% 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ   
(1) ทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย   
(2) สัมภาษณ์ 

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

การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทางดังนี้ 

1.1 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  หัวข้อ การส่งเอกสาร 
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                        จ านวนรับ 3 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 3.00  

http://admission.su.ac.th/
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วิธีการคัดเลือก  

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า และเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ) ขนาด A4  

1.2 Portfolio ประกอบด้วย  

1) ส าเนาผลงานลายเส้นที่แสดงความเข้าใจพ้ืนที่และรูปทรงสามมิติ และ  

2) ส าเนาผลงานด้านการออกแบบ หรือผลงานการเข้าร่วมการประกวดแบบ ที่แสดงให้เห็นถึง

ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบ หรือ ผลงานลายเส้นที่อธิบายค าว่า  

“สถาปัตยกรรมส าหรับต้นไม้ หุ่นยนต์ และมนุษย์” หรือ “สถาปัตยกรรมที่ทั้งปกป้อง และ

เชื่อมต่อมนุษย์กับโลกภายนอก” 

3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง  

2. สัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที ่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

2.2 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ผลงานตัวจริงที่อยู่ใน Portfolio 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

การจัดส่งเอกสาร  

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS66 รอบ 2 สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 

   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

   กรุงเทพฯ 10200 

   โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์รับเอกสารเป็นส าคัญ 

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

หลักสูตรสาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย                                     จ านวนรับ 5  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการคัดเลือก  

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.85 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio 

2.1  รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า และเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ) ขนาด A4  
2.2  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย  

1) ส าเนา ผลงานซึ ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย  

2) เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ A4  

3) ส าเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 

4) ส าเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง  
3. สัมภาษณ์  

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระ 
3.2 ทดสอบเพ่ือยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio 
3.3 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio 
3.4 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ผลงานตัวจริงที่อยู่ใน Portfolio 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS66 รอบ 2 สาขาวิชา

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

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์รับเอกสารเป็นส าคัญ 
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คณะโบราณคด ี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี                                                        จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก าเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) 
กลุ ่มที ่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ ่มที ่มีเซลล์รูปกรวยทั ้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และ            
ตาบอดสีชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง 

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็น ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์  – วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรือ
อักษรโบราณท้องถิน่เท่านั้น ตามเกณฑ์ดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขัน หรือการอบรม/
การฝึกอบรมระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัลที่
ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 

3.2 เป็นผู ้ที ่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู ่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (นับตั ้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6) ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที ่ยอมรับจาก
สาธารณชน เช่น การปฏิบัติงานใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น โดยมีหลักฐานใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ ส าเนาบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงาน และหลักฐานอื่น ๆ เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน 

3.3 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานระดับ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการ
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

    2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) ขนาด A4 ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
1.2 Portfolio ประกอบด้วย 
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(1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
(2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ (กรณีสมัครด้วยความสามารถ

พิเศษด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อยืนยัน

การปฏิบัติงาน (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานใน
พิพิธภัณฑ์) 

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

(7) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนด้วยด้วยลายมือ ความยาวไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 

- มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาเข้าคณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

- ความประทับใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
- ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้ 
- แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตภายหลังการส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาโบราณคดี 

2. ใช้คะแนน 
2.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75  
2.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)                     ค่าน ้าหนัก 50%   เกณฑ์ข้ันต ่า 50%      
2.3 วิชา A-Level 

(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2   ค่าน ้าหนัก 25%    เกณฑ์ขั้นต ่า 50% 
(2) วิชา 70 สังคมศึกษา  ค่าน ้าหนัก 25%    เกณฑ์ขั้นต ่า 55%  

3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
(1) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานจาก
สาขาวิชาเท่านั้น 

(2) หัวข้อการสอบสัมภาษณ์   
(1) ความรู้เบื้องต้นทางโบราณคดี       70%    
(2) ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์  30% 
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(3) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
(2) ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับท่ีใช้สมัคร  

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 

ที่มีข้อมูลครบถ้วน  
ที่อยู่การส่งเอกสาร 

1. การจัดส่งเอกสาร  
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

        งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 - 9240  
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

1.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที ่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com เป็นไฟล์ PDF     
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 

1.3 อัปโหลดไฟล์ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร เป็นไฟล์ PDF  
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ       จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ก าลังศึกษาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานว่าเป็นผู้ที ่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาผลการรับรองจากสถาบันต่างๆ 
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วิธีการคัดเลือก  
1. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio (10 คะแนน) 

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

(1) ข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา 
(2) ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) ส าเนาหลักฐานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ประกาศนียบัตร ใบรับรอง

หรือผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 
วิธีการคัดเลือก  

1. ใช้คะแนน  
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 ค่าน ้าหนัก 45%  
1.2 วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก 55% 

(1) วิชา 70 สังคมศึกษา       
(2) วิชา 81 ภาษาไทย      
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ       

2. สัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจาก
สาขาวิชาเท่านั้น 

2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสมัย 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
(2) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 

ที่มีข้อมูลครบถ้วน   
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การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

        งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาท่ี E – mail : archaeology60.dir@gmail.com เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 
10 MB ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 

3. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 
10 MB ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    จ านวนรับ 3  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น ทั้งนี้พิจารณา
คุณสมบัติในรอบ 3 ปี ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย
หน่วยงานด้านวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ  และมีประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
โครงการ 

2.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ 

2.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาผลการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป              

และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 
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2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพ
จากการเป ็นน ักศ ึกษา หากพบในภายหล ังว ่าขาดค ุณสมบัต ิท ั ่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

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 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) ส าเนาเอกสารการปฏิบัติงานหรือประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง หรอื 
(4) ส าเนาหลักฐานจากการได้รับรางวัลการเข้าแข่งขันระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือ

นานาชาติ 
(5) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Sarabun new 

16 / Space 1.5 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 
- มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
- ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้  
- แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษา 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50  
2. สัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที ่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 

2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์      50 คะแนน 
(1)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา  
(2)  ความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถ 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
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(2)  ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 

ที่มีข้อมูลครบถ้วน  
การจัดส่งเอกสาร  

1. การจัดส่งเอกสาร  
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

        งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

1.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที ่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com เป็นไฟล์ PDF     
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566   

1.3 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร เป็นไฟล์ PDF 
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี          จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. รับสมัครเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการความร่วมมือ คือ 
2.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
2.2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

mailto:archaeology60.dir@gmail.com
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3. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก าเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) 
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี
ชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง 

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

4.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขัน หรือการอบรม/
การฝึกอบรมระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับ
จากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน 

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

4.3 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานระดับ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป 

และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพ

จากการเป ็นน ักศ ึกษา หากพบในภายหล ังว ่าขาดค ุณสมบัต ิท ั ่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน 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 าเนาหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษ

ด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(5) ส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหลักฐานอื่น ๆ เพ่ือยืนยันการ
ปฏิบัติงาน (กรณีสมัครด้วยความสามารถพิเศษด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือการปฏิบัติงานใน
พิพิธภัณฑ์) 

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

(7) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนด้วยด้วยลายมือ ความยาวไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 

1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาเข้าคณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

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

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75   
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)                     ค่าน ้าหนัก 50%   เกณฑ์ข้ันต ่า 50%       
1.3 วิชา A-Level 

(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2   ค่าน ้าหนัก 25%    เกณฑ์ขั้นต ่า 50%    
(2) วิชา 70 สังคมศึกษา  ค่าน ้าหนัก 25%    เกณฑ์ขั้นต ่า 55% 

2. สัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. สถานที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจาก
สาขาวิชาเท่านั้น 

2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  
(1) ความรู้เบื้องต้นทางโบราณคดี       70%    
(2) ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์  30% 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
(2) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้สมัคร 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 

ที่มีข้อมูลครบถ้วน  
การจัดส่งเอกสาร  

1. การจัดส่งเอกสาร  
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

        งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

1.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com เป็นไฟล์ PDF 
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566   

1.3 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร เป็นไฟล์ PDF 
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น        จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. รับสมัครเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการความร่วมมือ คือ 
2.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
2.2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เท่านั้น ทั้งนี้พิจารณา
คุณสมบัติในรอบ 3 ปี ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

mailto:archaeology60.dir@gmail.com
https://admission.su.ac.th/


- 28 -  
 

3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย
หน่วยงานด้านวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ และมีประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
โครงการ 

3.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาผลการรับรองการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ 

3.3 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ ่น คณะโบราณคดี ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาผลการรับรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั ่วไป 
และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพ
จากการเป ็นน ักศ ึกษา หากพบในภายหล ังว ่าขาดค ุณสมบัต ิท ั ่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 

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 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) ส าเนาเอกสารการปฏิบัติงานหรือประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง หรือ 
(4) ส าเนาหลักฐานจากการได้รับรางวัลการเข้าแข่งขันระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือ

นานาชาติ 
(5) จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) เขียนเป็นภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Sarabun new 

16 / Space 1.5 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้ 
1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2) คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
3) ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้  
4) แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. ใช้คะแนน  
2.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50   
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3. สัมภาษณ์  
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม

ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น 
3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์      50 คะแนน 

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา  
(2) ความรู้ที่เก่ียวกับความสามารถ 

3.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน ฉบับจริง 
(2) ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริงโดยเป็นฉบับเดียวกันกับท่ีใช้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และสารบัญ) 

ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
การจัดส่งเอกสาร  

1. การจัดส่งเอกสาร  
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  

        งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักงานคณบดี  
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
             หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 0891 – 9240 
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยี์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

1.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที ่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com เป็นไฟล์ PDF    
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566   

1.3 อัปโหลดไฟล์ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร เป็นไฟล์ PDF    
ขนาดไม่เกิน 10 MB ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566   

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
********************** 
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คณะมัณฑนศิลป์ 
โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์                                                    จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                                    จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                        จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                           จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ)                               จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาค
ตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2566 
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก  
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และสมัคร

สอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th โครงการประเภทโควตา 

28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัคร ฯ ให้สมบูรณ์
ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ           
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย 
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้     

2.1) ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์                                                             
2.2) ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษาใน 

สาขาวิชานั้น ๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

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


- 31 -  
 

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
- สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ)    

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 
1. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชา

ที่เลือกสมัคร ก าหนดค่าน ้าหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. 
สถานที่คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร (onsite) 

ตารางสรุปหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์                                                       จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                              จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในปีสุดท้ายตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีการเรียน
การสอนด้านศิลปะและการออกแบบ  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2.  มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2566 
 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน ้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50  

คะแนนแต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 50 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ประยุกตศิลปศึกษา วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ประยุกตศิลปศึกษา 

ศิลปะและการออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 

วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 
ออกแบบแฟชั่น วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบแฟชั่น 
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วิธีการสมัครสอบคัดเลือก  
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอน 

ด้านศิลปะและการออกแบบ และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการ
สมัครดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th โครงการประเภทโควตา

นักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ  พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตาม
โปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่
คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย 
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้     

2.1  ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์                                                             
 2.2  ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้า
ศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
   - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  

- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาที่เลือกสมัคร ก าหนดค่าน ้าหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. 
ณ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร (onsite)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน ้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50  

คะแนนแต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 50 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 
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โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                      จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู ้สมัครต้องเป็นบุตร หรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู ้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ  

2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับนั้นต้องเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนการค้า มีเลข
ทะเบียนพาณิชย์ของกิจการ (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือเป็นผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม (SMEs) 
หรือมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 

3. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

4. เคยเรียนวิชาศิลปะ มีผลการเรียนในวิชาศิลปะดี  
5. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2566 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก  
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสมัครสอบประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด 
ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ประเภทโควตาบุตรของ

ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
ตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 
 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ    
ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย 
วิชาเฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้     

2.1  ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์                                                             
  2.2  ให้ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 

ขั้นตอนที่ 3 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขนาดเอกสาร A4 เรียงตามล าดับดังนี้ ประกอบด้วย 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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3.1  ใบสมัครโครงการประเภทโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
หรือธุรกิจเครื่องประดับ ที่สั่งพิมพ์จาก https://admission.su.ac.th บนกระดาษขนาด A4   

3.2  แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1) 
3.3  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า      
3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3.5  หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็นทายาท หรือบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็น

เจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ 
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 

1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ก าหนดค่าน ้าหนักของแต่ละวิชา         
ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 

2. สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป                      
ณ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

การจัดส่งเอกสาร 
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทาง

ไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  

 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน ้าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50  

คะแนนแต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 50 

การออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 

ช่ือผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                            กรุณาส่ง   
                                                           รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) คณะมัณฑนศลิป ์
ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่
ต้องการเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือก
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) 
 
       (   )   ออกแบบเครื่องประดบั 

                 

                        โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของ           
สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเคร่ืองประดับ 
ปีการศึกษา 2566 

                      

                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 | รอบ 2 
โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเคร่ืองประดับ 

 
สาขาวิชาท่ีต้องการสมัครเข้าศึกษา 

(   )  ออกแบบเครื่องประดับ 
 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ผู้สมคัร (นาย / นางสาว) ___________________________สกุล________________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ _ - __ __ __ - __ __ __  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ___________________________________ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขท่ี ______________ อาคาร/หมู่บ้าน _________________________หมู่ที่ ________ 
ต าบล/แขวง _____________ อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด ___________________รหัสไปรษณีย์______________ 
ข้อมูลการศึกษา 

ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ___________ 
       คือ หลักสูตร _______________________________________สาขา ________________________________ 
หรือ  
ผู้สมคัรก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คือ หลักสูตร_________________________________________________________________________________ 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรยีน ____________________________________________________ 

หมู่ที่ ___________ ต าบล/แขวง __________________________ อ าเภอ/เขต ____________________________________ 
จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________________________ 
 

แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย 

1. หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงความเป็นทายาท หรือบตุรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ  จ านวน ________________________ ช้ิน 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผูจ้ัดท าผลงานทุกช้ินท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้า

ไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรคผ์ลงานช้ินใด-ช้ินหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตดัสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไมม่ีข้อร้องเรยีนใดๆ 

 
ลงช่ือ______________________________________ 

                                                                                                                       ผู้สมคัร 
                    วันท่ี__ __ - __ __ - __ __ __ __ 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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คณะอักษรศาสตร์ 
โครงการโควตา 28 จังหวัด   
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาแล้วตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียน
และวิทยาลัย ต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ 
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)                                                จ านวนรับ 110 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
  1.1) วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก 100% 

(1) วิชา 70 สังคมศึกษา  
(2) วิชา 81 ภาษาไทย 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)                              จ านวนรับ 5 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1) วิชา A-Level  

(1) วิชา 70 สังคมศึกษา 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ   เกณฑ์ขั้นต ่า 40%  
(4) วิชา 83 ภาษาฝรังเศส                      ค่าน ้าหนัก 50%                      เกณฑ์ข้ันต ่า 50% 

2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  26  เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 
 
 
 
 

  ค่าน ้าหนัก 50% 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์                   จ านวนรับ 5 คน 
 วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1) วิชา A-Level           ค่าน ้าหนัก  100% 

(1)  วิชา 70 สังคมศึกษา    
(2) วิชา 81 ภาษาไทย   

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ    
2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์                 จ านวนรับ 15 คน   
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์                จ านวนรับ 10 คน  
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1) วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก  100% 

(1)  วิชา 70 สังคมศึกษา    
(2) วิชา 81 ภาษาไทย   

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ    
2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา                 จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2566  
ผู้สมัคร ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก  60% 
  (1)   วิชา 70 สังคมศึกษา    

(2)   วิชา 81 ภาษาไทย   
(3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ    

1.2 วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ  
(1) วิชา 0500 การวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ค่าน ้าหนัก    40%  เกณฑ์ข้ันต ่า  40% 

2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)                  จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม  2566 
ผู้สมัคร ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะ คือ วิชา 0501 สังคีตศิลป์ไทย 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก  60% 
  (1)   วิชา 70 สังคมศึกษา    
(2)   วิชา 81 ภาษาไทย   

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ    
1.2 วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ  

(1) วิชา 0501  สังคีตศิลป์ไทย ค่าน ้าหนัก 40%    เกณฑ์ขั้นต ่า  40% 
2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                     จ านวนรับ 2 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level     

(1) วิชา 81 ภาษาไทย                            ค่าน ้าหนัก  60%  เกณฑ์ข้ันต ่า  50% 
(2) วิชา 70 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ.คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                 จ านวนรับ 15 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level  

(1)   วิชา 70 สังคมศึกษา 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ                       ค่าน ้าหนัก  60%  เกณฑ์ขั้นต ่า  60% 

2. ไม่สอบสัมภาษณ์ 
 

 ค่าน ้าหนัก  40% 

 ค่าน ้าหนัก  40% 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา                                                       จ านวนรับ 10 คน   
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level           ค่าน ้าหนัก  100% 

(1)  วิชา 70 สังคมศึกษา    
(2) วิชา 81 ภาษาไทย   

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ    
2. ไม่สอบสัมภาษณ์ 

  
โครงการพิเศษยุโรปศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 3 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาแล้วตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียน
และวิทยาลัย ต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ 
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)                        ค่าน ้าหนัก 50%    

1.2 วิชา A-Level    
(1)  วิชา 70 สังคมศึกษา     ค่าน ้าหนัก 15%     
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 15%    

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     ค่าน ้าหนัก 20%   
2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 ณ.คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 
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โครงการนักเรียนเรียนดีด้านภาษายุโรป (เฉพาะพื้นที่ กทม.) 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาแล้วตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียน
และวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่
ต ่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสไม่ต ่ากว่า  3.50  

3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส           
ไม่ต ่ากว่า 3.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
   (1)  วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)                         ค่าน ้าหนัก 50%    

1.2 วิชา A-Level    
(1)  วิชา 70 สังคมศึกษา     ค่าน ้าหนัก 15%     
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 15%    

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     ค่าน ้าหนัก 20%   
2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาแล้วตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียน
และวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
  หลักสูตร GED  

2. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่
ต ่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันไม่ต ่ากว่า  3.50 
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3. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน     
ไม่ต ่ากว่า  3.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
   (1)  วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)                        ค่าน ้าหนัก 50%    

1.2 วิชา A-Level    
(1)  วิชา 70 สังคมศึกษา     ค่าน ้าหนัก 15%     
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 15%    

  (3)   วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     ค่าน ้าหนัก 20%   
2. สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ. คณะอักษรศาสตร์ (Onsite) 

เอกสารประกอบการสมัครรอบท่ี 2  ทุกสาขาวิชา 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ให้ผู้สมัครอปัโหลดเอกสารประกอบการสมัครในระบบรับสมัครฯ https://admission.su.ac.th  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
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คณะศึกษาศาสตร์ 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร       

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา                                             จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพ ความพิการ หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 25%  

1.2 ความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) ค่าน ้าหนัก 25%  

1.3 วิชา A-Level 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน ้าหนัก 10% 
(2) วิชา 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ค่าน ้าหนัก 10% 
(3) วิชา 70 สังคมศึกษา ค่าน ้าหนัก 10%  
(4) วิชา 81 ภาษาไทย ค่าน ้าหนัก 10%  
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 10%  

2. สอบสัมภาษณ์          
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น.            
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 



- 43 -  
 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566  

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                          จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
วิธีการคัดเลือก  

1. ใช้คะแนน  
1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 ค่าน ้าหนัก 10% 
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 30% 
1.3 วิชา A-Level  

(1) วิชา 70 สังคมศึกษา  ค่าน ้าหนัก 20%  
(2) วิชา 81 ภาษาไทย  ค่าน ้าหนัก 15%    
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  ค่าน ้าหนัก 15%   

2. สอบสัมภาษณ์  ค่าน ้าหนัก 10% 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.             

ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ส าเนา) 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
การจัดส่งเอกสาร  

1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)                        จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพ ความพิการ หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 25%  

1.2 ความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5)   ค่าน ้าหนัก 25%  

1.3 วิชา A-Level 
(1) วิชา 70 สังคมศึกษา ค่าน ้าหนัก 25%  
(2) วิชา 81 ภาษาไทย ค่าน ้าหนัก 25%  

2. ไม่มีสอบสัมภาษณ์          

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                  จ านวนรับ 19 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. มีเกรดเฉลี ่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี ่ยวิชาคณิตศาสตร์                
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า 10 หน่วยกิต 
4. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) ค่าน ้าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต ่า 25% 

1.2 ความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1)  วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5)   ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 

1.3 วิชา A-Level 
(1)  วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 25% 
(2)  วิชา 81 ภาษาไทย ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(3)  วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  ค่าน ้าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์          
 สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 และสอบ
สัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                                          จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 ค่าน ้าหนัก 10% 
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 

(2) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 30% 
1.3 วิชา A-Level  

(4) วิชา 70 สังคมศึกษา  ค่าน ้าหนัก 10%  
(5) วิชา 81 ภาษาไทย  ค่าน ้าหนัก 10%    
(6) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  ค่าน ้าหนัก 10%   

2. สอบสัมภาษณ์  
2.2 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.             

ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2.3 การสอบสัมภาษณ์     ค่าน ้าหนัก 30% 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ส าเนา) 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)                      จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 ค่าน ้าหนัก 10% 
2. วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 25% 
3. วิชา A-Level  

(1) วิชา 70 สังคมศึกษา  ค่าน ้าหนัก 10%  
(2) วิชา 81 ภาษาไทย  ค่าน ้าหนัก 10%    
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  ค่าน ้าหนัก 15%  

2. สอบสัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.             

ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2.2 การสอบสัมภาษณ์     ค่าน ้าหนัก 30% 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ส าเนา) 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                  จ านวนรับ 25  คน 
คุณสมบัตเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
  หลักสูตร GED 

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
วิธีการคัดเลือก  

1. ใช้คะแนน  
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ค่าน ้าหนัก 10% 
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
1.3 ความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
1.4 วิชา A-Level 

(1) วิชา 70 ภาษาไทย ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 81 สังคมศึกษา ค่าน ้าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์          
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. ณ อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                                                        จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัตเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
  หลักสูตร GED 
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2. นักเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75 
3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3) ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน ้าหนัก 10%   
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น.            

ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

(1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ทางราชการออกให้ 
(3) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 
(4) แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)                                    จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัตเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
  หลักสูตร GED 

2. นักเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 
3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
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วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) ค่าน ้าหนัก 30%  
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) ค่าน ้าหนัก 30%  
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3) ค่าน ้าหนัก 30%  

2. สอบสัมภาษณ์ ค่าน ้าหนัก 10%   
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น.            

ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

(5) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
(6) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ทางราชการออกให้ 
(7) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)  
(8) แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา                                                    จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)                                จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะไม่ต ่ากว่า 3.00 
3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  
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(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) ค่าน ้าหนัก 10%   เกณฑ์ขั้นต ่า 20%      
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)                     ค่าน ้าหนัก  20%   เกณฑ์ขั้นต ่า 25%       

1.2 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 21 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT21 ทัศนศิลป์) ค่าน ้าหนัก 30%    เกณฑ์ขั้นต ่า 25%  
(2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) ค่าน ้าหนัก 20%    เกณฑ์ขั้นต ่า 20%    

1.3 วิชา A-Level 
(1) วิชา 81 ภาษาไทย ค่าน ้าหนัก 10%    เกณฑ์ขั้นต ่า 20%  
(2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 10%    เกณฑ์ขั้นต ่า 20%  

2. สัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

- เตรียมแฟ้มสะสมผลงานศิลปะพร้อมระบุชื่อภาพ  และปีที่สร้างสรรค์ผลงาน 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566   

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                 จ านวนรับ 24 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)                             จ านวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ค่าน ้าหนัก 10% 
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)   ค่าน ้าหนัก 25% 
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1.3 ความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5)   ค่าน ้าหนัก 25%  

1.4 วิชา A-Level 
(1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ      ค่าน ้าหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ์         ค่าน ้าหนัก 10% 
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น.          
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การจัดส่งเอกสาร  

1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566    

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                                       จ านวนรับ 7 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED 

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

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (100 คะแนน) 

1.1 รูปแบบ Portfolio จ านวน 10  หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4  
1.2 หัวข้อผลงาน หรือ เอกสารที่ต้องการให้นักเรียนใส่ใน portfolio (ถ้ามี) เช่น 

(1) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) รวม 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%     
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3. สัมภาษณ์  
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยรายงานตัวเวลา 08.30 - 9.00 น. 

ณ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์  

    - ความรู้วิชาการ     50   คะแนน 
    - ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย  25   คะแนน 
    - ทัศนคติต่อการเป็นครูภาษาไทย    25   คะแนน 
เอกสารประกอบการสมัคร 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. การจัดส่งเอกสาร 

1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : bachelor.of.education.thai@gmail.com  
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หวัข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 10 MB) 
1.3 ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566  

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา)                    จ านวนรับ 10 คน  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา)                    จ านวนรับ 10 คน 

1. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  
  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 ค่าน ้าหนัก 10%   
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก  20%    

mailto:bachelor.of.education.thai@gmail.com
https://admission.su.ac.th/
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1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5) ค่าน ้าหนัก  30%     

1.4 วิชา A-Level 
(1) วิชา 87 ภาษาจีน ค่าน ้าหนัก  40%    เกณฑ์ข้ันต ่า 15%     

2. สัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

- ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน  
- เกียรติบัตร   
- ผลคะแนนสอบ HSK HSKK   
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

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

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.  2566  

 
โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 24 โรงเรียน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา)                     จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา)                      จ านวนรับ 5 คน 
  1. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  

  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเครือข่าย 24 
โรงเรียน ต่อไปนี้  
  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)  
        - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

https://admission.su.ac.th/
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        - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
  - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
  - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย      - โรงเรียนเจี้ยนหัว 
  - โรงเรียนราชินีบูรณะ       - โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
  - โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์      - โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
  - โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา      - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    

- โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี           - โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา      
  - โรงเรียนนาคประสิทธิ์   - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   
  - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยา   - โรงเรียนนารีวุฒ ิ
  - โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา   - โรงเรียนคงทองวิทยา    
  - โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
        - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย                       -โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์)  

3. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.5 ค่าน ้าหนัก 10% 
1.2 ความถนัดทั่วไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) ค่าน ้าหนัก 20% 
1.3 ความถนัดทางวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์ขศึกษาศาสตร์ (TPAT5) ค่าน ้าหนัก 30% 
1.4 วิชา A-Level 

(1) วิชา 87 ภาษาจีน ค่าน ้าหนัก 40% เกณฑ์ข้ันต ่า 15%  
2. สัมภาษณ์  

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยรายงานตัวเวลา 8.30 - 9.00 น. 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
- ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน  
- เกียรติบัตร   
- ผลคะแนนสอบ HSK HSKK   
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  

*********************** 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาค
ตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กาญจนบุรี  จันทบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี  
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว  
สระบุรี  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์         จ านวนรับ 30 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level 

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน ้าหนัก 50% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์  ค่าน ้าหนัก 10% 
(3) วิชา 65 เคมี ค่าน ้าหนัก 10% 
(4) วิชา 66 ชีววิทยา ค่าน ้าหนัก 10% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 20%  

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์        จ านวนรับ 30 คน   
 วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level 

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน ้าหนัก 40% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์  ค่าน ้าหนัก 20% 
(3) วิชา 66 ชีววิทยา ค่าน ้าหนัก 20% 
(4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 20%  

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี          จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา         จ านวนรับ 20 คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา            จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์            จ านวนรับ 40 คน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                          จ านวนรับ 10 คน  
 วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level 

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน ้าหนัก 20% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์  ค่าน ้าหนัก 20% 
(3) วิชา 65 เคมี ค่าน ้าหนัก 20% 
(4) วิชา 66 ชีววิทยา ค่าน ้าหนัก 20% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ ค่าน ้าหนัก 20%  

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม            จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล      จ านวนรับ 30 คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล                  จ านวนรับ 20 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)    ค่าน ้าหนัก 45% 
1.2 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 55% 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        จ านวนรับ 20 คน    
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 

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

2. สอบสัมภาษณ์ แบบ Onsite (รายละเอียดแจ้งภายหลัง) 
เอกสารประกอบการสมัคร  
 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครโดย เรียงล าดับเอกสาร ดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย   
การส่งเอกสาร 

1. ที่อยู่ ส าหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึง  
    ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
       อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
    เบอร์โทร 0-3414-7003 
    วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)                                         จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาต้น)   
4. มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาค

การศึกษาต้น)   

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1 ความถนัดทางวิชาชีพ (PAT)    
(1)  วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์์ (TPAT 5)   

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

https://admission.su.ac.th/
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เอกสารประกอบการสมัคร ส าหรับทุกสาขา 
 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครโดย เรียงล าดับเอกสาร  ดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน           
ขนาด A4  ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 

2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
           ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย   

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ ส าหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึง  

   ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
      อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
   เบอร์โทร 0-3414-7003 
   วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นส าคัญ 

*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารในทุกกรณี *** 
******************** 
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คณะเภสัชศาสตร ์
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต                                                                               จ านวนรับ 20 คน  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)                                                          จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู ้ท ี ่ก  าล ังศึกษาอยู ่ในปีส ุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื ่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic 
disorders) โรคอารมณ ์ผ ิ ดปกต ิ  (mood disorders) โรคประสาทร ุนแรง (severe neurotic 
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality 
disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันเป็นอุสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ 
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮริตซ์ สูงกว่า 
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อย
ละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 
6/12 หรือ 20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2.7 โรค หรือ ความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการต่าง ๆ ในข้อ 2.1-2.7 ให้มีการรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจ
ร่างกาย และให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด 
วิธีการคัดเลือก  

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชา A-Level                                 ค่าน ้าหนัก 80% 

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน ้าหนัก 15% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์  ค่าน ้าหนัก 15% 
(3) วิชา 65 เคมี  ค่าน ้าหนัก 16.67% 
(4) วิชา 66 ชีววิทยา  ค่าน ้าหนัก 16.67% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  ค่าน ้าหนัก 16.67% 

1.2 วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ 
(1) วิชา 0800  PSAT                        ค่าน ้าหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต ่า 30% 

2. สอบสัมภาษณ์  
สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2566  รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 

อาคารส่วนปฐอาศรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 “ในกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นหรือยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ 
จะด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตามช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th และเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ https://pharmacy.su.ac.th”  

********************* 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร          จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ           จ านวนรับ 15 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 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์    จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี    จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ       จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร          จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม       จ านวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 6 ในสถานศึกษา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้  
2.1 ตาบอดทั้งสองข้าง  
2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที ่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการ

ตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 
เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมี
และว ัสด ุพอลิเมอร ์ สาขาว ิชาว ิศวกรรมอุตสาหการ สาขาว ิชาว ิศวกรรมการจัดการและโล                        
จสิติกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา และสาขาวิศวกรรมเคมี)   

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

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.8 ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา  

3. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 6 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 
ชั้น ม.4 - 6 

วิธีการคัดเลือก  

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ไม่ก าหนดค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีอาหาร 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 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) 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 

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

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) 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเคมี ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา) ที่ศึกษา
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) 

วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ใช้คะแนน  
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75  ค่าน ้าหนัก 30% 
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 30% 
1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 40% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75   
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 50% 
1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 50% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชา A-Level         ค่าน ้าหนัก 100% 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์     
(3) วิชา 65 เคมี 
(4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75  ค่าน ้าหนัก 50% 
1.2 วิชา A-Level          

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1      ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 25% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 40% เกณฑ์ข้ึนต ่า 20% 

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1     ค่าน ้าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์     ค่าน ้าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ      ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
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2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.25   
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)     ค่าน ้าหนัก 25% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)     ค่าน ้าหนัก 25% 

1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 25% 

 หมายเหตุ : (คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา เมื่อคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องไม่น้อยกว่า 25%) 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 20%  

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1       ค่าน ้าหนัก 30%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 30%  
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ        ค่าน ้าหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 40%  

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1       ค่าน ้าหนัก 20%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 20%  
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ        ค่าน ้าหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  
(1) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)     ค่าน ้าหนัก 100% 

หรือ 
วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 100% 

เกณฑ์ขั้นต ่า ต้องมีคะแนน TGAT2 หรือ TPAT3 อย่างใดอย่างหนึ งไม่ต ่ากว่า 35% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75  ค่าน ้าหนัก 30% 
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 30% 
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1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 40% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 20%  

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1       ค่าน ้าหนัก 30%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 30%  
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ        ค่าน ้าหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)    ค่าน ้าหนัก 30%   เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    ค่าน ้าหนัก 40%   เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ      ค่าน ้าหนัก 30%   เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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เอกสารประกอบการสมัคร ส าหรับทุกสาขา 
1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th  สมบูรณ์ครบถ้วน         

ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับ

ผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวชิา
ก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรี ยนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ        
(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

การส่งเอกสารส าหรับทุกสาขา 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 

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

   โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการปกติ)  
สาขาวิชา..........................................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอร์ติดต่อ 034-109686 ต่อ 209031 -209034 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 
2. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ยกเว้นใบสมัคร) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)               จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)               จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)   จ านวนรับ 10 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 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติสก์ (โครงการพิเศษ)       จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)         จ านวนรับ 5 คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)     จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)              จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)              จ านวนรับ 10 คน 
 

http://www.admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
Computer
Textbox
   5
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คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายปีที่ 6 ในสถานศึกษา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้  
2.1 ตาบอดทั้งสองข้าง  
2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือ
ว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์   สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมเคมี)   

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. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 6 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 
ชั้น ม.4 - 6 
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วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ไม่ระบุค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไมต่ า่กว่า 2.30 ของชั้น ม.4- ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565 หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว) 

เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

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

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมเคมี 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 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) 

วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ใช้คะแนน  
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.30    
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 100% 
หรือ 
วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 100% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50    
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 50% 
1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 50% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชา A-Level         ค่าน ้าหนัก 100% 
(1) วิชา 65 เคมี 
(2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50  ค่าน ้าหนัก 50% 
1.2 วิชา A-Level          

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1      ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 25% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
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2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 40% เกณฑ์ข้ึนต ่า 20% 

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1     ค่าน ้าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์      ค่าน ้าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ      ค่าน ้าหนัก 10% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75   
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)     ค่าน ้าหนัก 25% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)     ค่าน ้าหนัก 25% 

1.3 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 25% 

 หมายเหตุ : (คะแนนรวมทั้ง 4 รายวิชา เมื่อคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องไม่น้อยกว่า 20%) 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 20%  

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1       ค่าน ้าหนัก 30%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 30%  
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ        ค่าน ้าหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 40%  

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1       ค่าน ้าหนัก 20%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 20%  
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ        ค่าน ้าหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  
(1) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)     ค่าน ้าหนัก 100% 
หรือ 
วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
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(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 100% 
เกณฑ์ขั้นต ่า ต้องมีคะแนน TGAT2 หรือ TPAT3 อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต ่ากว่า 25% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.30     
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)  

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)     ค่าน ้าหนัก 100% 
หรือ 
วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 

(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ค่าน ้าหนัก 100% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) 
(1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)  ค่าน ้าหนัก 20%  

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1       ค่าน ้าหนัก 30%  
(2) วิชา 64 ฟิสิกส์       ค่าน ้าหนัก 30%  
(3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ        ค่าน ้าหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
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(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) 
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)   ค่าน ้าหนัก 30%  เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

1.2 วิชา A-Level          
(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2   ค่าน ้าหนัก 40% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 
(2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ    ค่าน ้าหนัก 30% เกณฑ์ข้ันต ่า 20% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (Onsite หรือ Online ซึ่งจะก าหนดภายหลัง) 
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย 

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

ขนาด A4 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา ส าหรับ

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

การส่งเอกสารส าหรับทุกสาขา 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง 

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

   โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ)  
สาขาวิชา..........................................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอร์ติดต่อ 034-109686 ต่อ 209031 -209034 

ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 
2. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ยกเว้นใบสมัคร) ที่ระบบรับสมัคร  https://admission.su.ac.th 

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

http://www.admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ          จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์              จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล               จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จ านวนรับ   5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์    จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์      จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี             จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                          จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                       จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม                จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 6 ในสถานศึกษา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้  
2.1 ตาบอดทั้งสองข้าง  
2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือ
ว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์   สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  และสาขาวิศวกรรมเคมี)   

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

2.8 ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา  
3. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายปีที่ 6 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดั งนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 
ชั้น ม.4 - 6 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ไม่ระบุค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 

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

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ * 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร * 
 

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

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 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) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 ของชั้น ม.4- ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู ้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว) 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเคมี * ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา) ที่ศึกษา
ไม่ต ่ากว่า 3.25 ของชั้น ม.4- ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู ้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ในปีการศึกษา 2565) 

   * รับเฉพาะผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตรวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาในชั้น 

ม. 6 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชา
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือ ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ผ่านโครงการ 
“การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ยุทธศาสตร์ “En-Camp”” ปีที่ 2 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
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2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1. ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตรวม 5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาในชั้น 

ม. 6 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชา
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

2. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ต้องได้ร ับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือ ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ผ่านโครงการ “การ
สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ยุทธศาสตร์ “En-Camp”” ปีที่ 2 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์
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เอกสารประกอบการสมัคร  ส าหรับทุกสาขา 
1. ใบสมัครที่สั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน           

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

ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชาก าหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 
ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

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

การจัดส่งเอกสาร ส าหรับทุกสาขา 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

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

   (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)  
                สาขาวิชา......................(ท่ีสมัครสอบ) 

เบอร์ติดต่อ 034-109686 ต่อ 209031 -209034 
ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

2. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

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

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

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายปีที่ 6 ในสถานศึกษา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้  
2.1 ตาบอดทั้งสองข้าง  
2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หากพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสี ให้ตรวจอย่างละเอียดโดยผ่านการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือ
ว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมเคมี)   

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. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 6 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดั งนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 
ชั้น ม.4 - 6 
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วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ไม่ระบุค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

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

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ * 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร * 
 

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

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

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
 

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

   * รับเฉพาะผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น 
วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป  

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
1. ต้องได้รับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
1. ต้องได้ร ับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์    

เอกสารประกอบการสมัคร ส าหรับทุกสาขา 
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 าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชาก าหนด ฉบับที ่ใช้ในการสมัคร ที ่มีการรับรองจากผู ้อ านวยการโรงเร ียนหรือนายทะเบียน             
จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป (ต้องลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

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

 

 

 

 

https://admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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การจัดส่งเอกสาร ส าหรับทุกสาขา 
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

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

   (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
                สาขาวิชา......................(ท่ีสมัครสอบ) 

เบอร์ติดต่อ 034-109686 ต่อ 209031 -209034 
ก าหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ 

2. อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
************************ 
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

- วิชาเอกดนตรีคลาสสิก           จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์          จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีแจ๊ส           จ านวนรับ 15 คน 
- วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์          จ านวนรับ 20 คน 
- วิชาเอกละครเพลง           จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา         จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที ่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและ     

มีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา  
3. เป็นนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี หรือ 
4. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใน “โครงการพัฒนาทักษะนักเร ียนผู ้มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี” หรือ 

5. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดุริยศิลปินศิลปากร หรือโครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร 
6. มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ 
7. มีความสามารถทางด้านดนตรีตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 

7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก 
7.2 วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือ        

ขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล  
7.3 วิชาเอกดนตรีแจ๊ส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส  
7.4 วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม 
7.5 วิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพ้ืนฐานการเต้นร า  
7.6 วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส/ขับร้องคลาสสิก 

แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม 
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วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (60 คะแนน) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
2. สัมภาษณ์ (40 คะแนน) วันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.1 ผู ้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เครื่องดนตรี/ อุปกรณ์ที่คณะจัดเตรียมให้ 
ได้แก่ เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือชุดเครื่องเสียง รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี https://www.music.su.ac.th 

2.2 หมายเหตุ เฉพาะวิชาเอกผู ้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหัวข้อ เหตุผลที ่เลือก 
เข้าศึกษา และสิ ่งที ่ม ุ ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และแสดงความสามารถทาง 
ด้านดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ 
1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา)  
2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผ ู ้สม ัครส ่ง  Portfolio รายละเอ ียดจ  านวนไม ่ เก ิน 10 หน ้า  (ไม ่รวม ปก ค  าน  า สารบ ัญ) ขนาด A4                        

เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ใบ 
2. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) 
3. ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี  

3.1 วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ ส าหรับทุกวิชาเอก  
ผู้สมัครสามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หร ือประกาศนียบัตรของศูนย ์สอบเทียบดนตรี  
แห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM       
เกรด 5 โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ 
หมายเหตุ เฉพาะวิชาเอกผู ้ประกอบการดนตรีศึกษา เพิ ่มเติมรายชื ่อสถาบันดนตรีที ่สามารถ                 
ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรของ Yamaha Grade Examination (Fundamental) 
เกรด 5 โดยไม่จ ากัดระยะเวลาหมดอายุ 

3.2 วิชาวัดแววความรู้ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เฉพาะวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ประกาศนียบัตร
ความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 
โดยใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ 

https://www.music.su.ac.th/
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3.3 วิชาการแต่งเพลง เฉพาะวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร 
Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 โดยใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 
2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ 

3.4 วิชาปฏิบ ัต ิเคร ื ่องดนตรี  ประกาศนียบัตรความถนัดด ้านดนตรีว ิธ ีศ ิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ามี สามารถน าไปใช้ในการตัดสินผลในรอบสอบสัมภาษณ์ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกที่วิชาเอกก าหนด) โดยใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ 

1) วิชาเอกดนตรีคลาสสิก และวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/      
ขับร้องคลาสสิก เกรด 6  

2) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ขับร้องแจ๊ส เกรด 6  
3) วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ขับร้องคลาสสิก หรือแจ๊ส 

เกรด 6  
4) วิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับร้องคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film หรือขับร้อง

แจ๊ส เกรด 6 
5) วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ขับร้องคลาสสิก 

หรือแจ๊ส เกรด 6  
หมายเหตุ เฉพาะวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เพิ่มเติมรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรของ Yamaha Grade Examination (Fundamental) 
เกรด 5 โดยไม่จ ากัดระยะเวลาหมดอายุ 

4. คล ิปว ิด ี โอการแสดงความสามารถตามท ี ่ก  าหนดในรายละเอ ียดการทดสอบความสามารถทางด ้ านดนตรี  
https://music.su.ac.th ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิป
การแสดงดนตรี https://youtube.com/SilpakornMusic) 

4.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาท ี 
4.2 วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ขับร้องคลาสสิก หรือขับร้องสากล 

หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที  
4.3 วิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที  
4.4 วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ คลิปการแสดงดนตรี/ขับร้อง 1 บทเพลง โดยเลือกบทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือ

บทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาที  
4.5 วิชาเอกละครเพลง จ านวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการขับร้องเพลงความยาวไม่เกิน  

5 นาที และคลิปการเต้นร า ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที  
4.6 วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา คลิปการแสดงดนตรี/ขับร้อง 1 บทเพลง โดยเลือกบทเพลงคลาสสิก 

แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม ความยาวประมาณ 7 นาที 

https://music.su.ac.th/
https://youtube.com/SilpakornMusic
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5. เฉพาะวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการ
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียง
กับเว็บไซต์ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และความส าเร็จของผลงาน จากนั้นน า Link มา
แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

6. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
7. รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ PDF ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)  
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง  

- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง                                     จ านวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์                                  จ านวนรับ 10 คน 

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

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมี เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา            
ไม่ต ่ากว่า 2.00 หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและมี
เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 หรือ 

3. เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ หรือโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ดนตรี” หรือ 

4. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายดุริยศิลปินศิลปากร หรือโครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร  
5. ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มีทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการและธุรกิจ 
6. ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์  มีทักษะพื้นฐานด้านการร้อง การเต้นร า              

การน าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาท่ีสามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
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วิธีการคัดเลือก 
ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง  

1. ใช้คะแนน 
1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)      

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)   ค่าน ้าหนัก 20% 
1.2 วิชา A-Level     ค่าน ้าหนัก 40% 

(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
(3) วิชา 70 สังคมศึกษา 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

2. สอบสัมภาษณ์       ค่าน ้าหนัก 40% 
2.1 สัมภาษณ์ วันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวัง

หลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

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

- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ฉบับจริง) 

ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)      
(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)   ค่าน ้าหนัก 20% 

1.2 วิชา A-Level     ค่าน ้าหนัก 20% 
(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
(2) วิชา 70 สังคมศึกษา 
(3) วิชา 81 ภาษาไทย 
(4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     ค่าน ้าหนัก 10% 
3. สอบสัมภาษณ์       ค่าน ้าหนัก 50% 

3.1 สัมภาษณ ์(50 คะแนน) วันที่ 26 – 27 เมษายน 2566  ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.2 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถ ดังนี้ 

(1) ทักษะการร้องเพลงตามความถนัดของผู้สมัคร 
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(2) ทักษะการเต้นประกอบจังหวะตามโจทย์ที่ได้รับ (ทดสอบเป็นกลุ่มกับผู้สอบท่านอ่ืน) 
(3) ทักษะการน าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามโจทย์ที่กรรมการก าหนดในห้องสอบ 

(หากมีทักษะภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
(4) เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ 

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

- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง) 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 ผู ้สมัครส่ง Portfolio รายละเอียดจ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 เป็น 
ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. หล ักฐานทางการศ ึกษา Transcript หร ือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเร ี ยน (เกรดเฉล ี ่ ยรวม 5 หร ือ 6  
ภาคการศึกษา) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

2. ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ  
3. รายละเอียดการท ากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม  
4. คลิปแนะน าตัวผู้สมัครพร้อมประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เคยท าในระหว่างการศึกษา พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกเข้า

ศึกษา และสิ ่งที ่มุ ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไม่เกิน 2 นาที ให้อัปโหลดลงใน 
YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

5. เฉพาะวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ คลิปการเต้นร า ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความยาว
ไม่เกิน 1 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

6. ผลงานการเป็น Blogger อาทิ Youtuber, KOL (Key Opinion Leader), Micro Influencer หรือ Content 
Creator หรืออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ให้น า Link Channel มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

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

ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

******************** 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการโควตา 65 จังหวัด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์                          จ านวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)           ค่าน ้าหนัก 70% 

1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย  

(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร           
ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.25 ค่าน ้าหนัก 30%   
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพ ิมพ์จากโปรแกรมการร ับสม ัครทาง  https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ ้วน                
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 

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


- 94 -  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง              จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด 
ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
อุบลราชธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใช้คะแนน  

1.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 ค่าน ้าหนัก 90%    
1.2 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)   

(1) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 5%    
(2) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   ค่าน ้าหนัก 5% 

2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพ ิมพ์จากโปรแกรมการร ับสม ัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ ้วน                
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                             จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)      ค่าน ้าหนัก 40% 

1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4  
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 

(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อย
กว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

(2) ประวัติส่วนตัวหรือแนะน าตัว ประวัติการศึกษา รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรม และ
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  ค่าน ้าหนัก 50%    
3. สัมภาษณ์        ค่าน ้าหนัก 10%    

3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. รูปแบบ Online 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพ ิมพ์จากโปรแกรมการร ับสม ัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ ้วน                
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                                    จ านวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด  
ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
อุบลราชธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก  
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)           ค่าน ้าหนัก 70% 

1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย  

(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร           
ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  

(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืนๆ  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 1.80 ค่าน ้าหนัก 30%   
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพ ิมพ์จากโปรแกรมการร ับสม ัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ ้วน                
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่ก าหนด 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร                         จ านวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด  
ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
อุบลราชธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก  
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา   ค่าน ้าหนัก 100% 
2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 
พร้อมติดรูปถ่าย  

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

ด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) หรือ  
4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 
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การจัดส่งเอกสาร ส าหรับทุกสาขา 
1. การจัดส่งเอกสาร (จัดส่งทั้ง 2 ช่องทาง) 

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้  
      โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบ 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 http://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็น
ส าคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
******************** 
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คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการโควตา 65 จังหวัด (TGAT) 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4 
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับทุกสาขาวิชา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2565) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก 
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรี ขันธ์ 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง 
อุดรธานี อุตรดิตถ ์อุทัยธานี อุบลราชธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                              จ านวนรับ 60 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)    เกณฑ์ข้ันต ่า 10% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 10% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 10% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อ 
การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                      จ านวนรับ 100 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อ 
การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                           จ านวนรับ 100 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  
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การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 -2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อ 
การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                                   จ านวนรับ 40 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์                 จ านวนรับ 50 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และช้ันปีท่ี 3 - 4 เรียนที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)     เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  
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(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                                   จ านวนรับ 120 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                               จ านวนรับ 40 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                   จ านวนรับ 60 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)     เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                              จ านวนรับ 100 คน 
 วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
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เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                       จ านวนรับ 50 คน 
(ชั้นปีที ่1 – 2 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และช้ันปีท่ี 3 - 4 เรียนที่บางรัก กรุงเทพมหานคร) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน วิชาควาถนัดทั่วไป (TGAT) ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)     เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) หรือ วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)  เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที ่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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โครงการโควตา 65 จังหวัด (TGAT) 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 - 4 
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับทุกสาขาวิชา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2565) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก 
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์ อ่างทอง 
อุดรธานี อุตรดิตถ ์อุทัยธานี อุบลราชธานี 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                              จ านวนรับ 50 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 10% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 10% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 10% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อ 
การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                       จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน TGAT ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 วิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)   เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อ 
การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                                   จ านวนรับ 20 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  เกณฑ์ข้ันต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร 
 อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หัวข้อ 
การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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โครงการ โควตา 65 จังหวัด (A-Level) 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4 
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับทุกสาขา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2565) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก 
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์ อ่างทอง 
อุดรธานี อุตรดิตถ ์อุทัยธานี อุบลราชธานี 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ               จ านวนรับ 60 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด                         จ านวนรับ 100 คน 
วิธีการคัดเลือ 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                                         จ านวนรับ 100  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

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


- 109 -  
 

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                         จ านวนรับ 40 คน  
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 85 ภาษาญี่ปุ่น     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 86 ภาษาเกาหลี     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(6) วิชา 87 ภาษาจีน      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(7) วิชา 89 ภาษาสเปน     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์              จ านวนรับ 50 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และช้ันปีท่ี 3 - 4 เรียนที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                      จ านวนรับ 50 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และช้ันปีท่ี 3 - 4 เรียนที่บางรัก กรุงเทพมหานคร) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เกณฑ์ขั้นต ่า 10%  
(2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ       เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  
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(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว                         จ านวนรับ 120  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                     จ านวนรับ 40  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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


- 112 -  
 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                             จ านวนรับ 60 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                         จ านวนรับ 100  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 

โครงการ โควตา 65 จังหวัด (A-Level) 
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร ชั้นปีท่ี 1 – 4 
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับทุกสาขา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2565) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก 
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี  เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์ อ่างทอง 
อุดรธานี อุตรดิตถ ์อุทัยธานี อุบลราชธานี 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ               จ านวนรับ 20 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด                          จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือ 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 2 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1   เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 70 สังคมศาสตร์     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 81 ภาษาไทย      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนแสดงการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                         จ านวนรับ 20 คน  
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ) 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2566 จ านวน 1 รายวิชา โดยเลือกจากรายวิชา ดังนี้ 
(1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(2) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(3) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(4) วิชา 85 ภาษาญี่ปุ่น     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 86 ภาษาเกาหลี     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(6) วิชา 87 ภาษาจีน      เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(7) วิชา 89 ภาษาสเปน     เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 

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

(1) ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

(2) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย)  

การจัดส่งเอกสาร  
อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร  (ข้อ 1 - 2) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  หวัข้อ 

การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 
******************** 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการโควตา 65 จังหวัด  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ                                  จ านวนรับ 50 คน 
(ชั้นปีที่ 1 – 3 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และชั้นปีที่ 4 เรียน ณ วิทยาเขตเมืองทองธานี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2565) หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก 
นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินท ร์ อ่างทอง 
อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 
รูปแบบท่ี 1 

1. ใช้คะแนน   
1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
1.2 วิชา A-Level  จ านวน 3 รายวิชา โดยเลือกจากวิชา ดังนี้   

(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  เกณฑ์ขั้นต ่า 15%  
(2) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เกณฑ์ขั้นต ่า 15%   
(3) วิชา 70 สังคมศึกษา  เกณฑ์ขั้นต ่า 15%  
(4) วิชา 81 ภาษาไทย  เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
(5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  เกณฑ์ขั้นต ่า 15% 
หมายเหตุ รายวิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และรายวิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  

 เลือกใช้เพียง 1 รายวิชาที่คะแนนสูงสุด 
2. สอบสัมภาษณ์   
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รูปแบบท่ี 2 
1. ใช้คะแนน   

1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
1.2 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)      

(1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)  เกณฑ์ขั้นต ่า 15%  
2. สอบสัมภาษณ์   

2.1 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ Onliine ให้ผู ้สมัครดู
รายละเอ ียดการสอบสัมภาษณ์ได ้จากประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์ผ ่านเว ็บไซต์ 
https://admission.su.ac.th   

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียนผลการศึกษาที่แสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งระเบียบผลการศึกษาฉบับที่แสดงว่า
ส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ (ตามข้อที่ 1-2 ในหัวข้อเอกสารประกอบการสมัคร) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th  

หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เท่านั้น 
 โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ 

(1) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
(2) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)_หลักฐานการศึกษา.pdf 

 
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                  จ านวนรับ 40 คน 
(ทุกช้ันปี เรียน ณ วิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และ
ภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 

https://admission.su.ac.th/
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พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว 
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED  

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น)       
รวม 5 ภาค ไม่ต า่กว่า 3.00 

วิธีการคัดเลือก 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

1. ใช้คะแนน 
1.1 วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)      

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2   ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 70 สังคมศึกษา    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชาภาษาต่างประเทศ    ค่าน ้าหนัก 25% 

โดยเลือกสอบ 1 วิชา ดังต่อไปนี้  
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- วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส       
- วิชา 84 ภาษาเยอรมัน    
- วิชา 85 ภาษาญี่ปุ่น       
- วิชา 86 ภาษาเกาหลี   
- วิชา 87 ภาษาจีน   
- วิชา 88 ภาษาบาลี    
- วิชา 89 ภาษาสเปน 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09 .00-16.00 น. รูปแบบ online ให้ผู ้สมัครดู

รายละเอ ียดการสอบสัมภาษณ์ได ้จากประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์ผ ่านเว ็บไซต์ 
https://admission.su.ac.th  

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วยพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 
การจัดส่งเอกสาร  

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

(1) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
(2) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)_หลักฐานการศึกษา.pdf 

ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ      
 - วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จ านวนรับ 10 คน 
 - วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน จ านวนรับ 10 คน 
 - วิชาเอกการออกแบบเกม จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที ่ก าลังศึกษา หรือผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า        
จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง 
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ
อุทัยธานี 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก) 
พิ้นฐานวิทยาศาสตร์ 

1. ใช้คะแนน  
1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) ค่าน ้าหนัก 50 % 

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)  เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(4) วิชา 21 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT21 ทัศนศิลป์) เกณฑ์ขั้นต ่า 10 % 

1.2 วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก 50 % 
(1) วิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 
(2) วิชา 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(3) วิชา 81 ภาษาไทย เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 

พิ้นฐานศิลปศาสตร์ 
1. ใช้คะแนน  

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) ค่าน ้าหนัก 50 % 
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 
(3) วิชา 93 สมรรถนะการท างาน (TGAT3)  เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
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(4) วิชา 21 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT21 ทัศนศิลป์) เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
1.2 วิชา A-Level ค่าน ้าหนัก 50 % 

(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เกณฑ์ขั้นต ่า 20% 
(2) วิชา 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(3) วิชา 81 ภาษาไทย เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 
(4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ  เกณฑ์ขั้นต ่า 10% 

2. สัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที ่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบ Online ให้ผู ้สมัครดู

รายละเอียดได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่ีประกาศผ่านเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th  
2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนผลการศึกษา        
5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็น
รับรองส าเนาของผู้สมัคร 

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนผลการศึกษา  
(ปพ.1) ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา (กรณีที่มีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรอง
ส าเนาของผู้สมัคร 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ “การส่งเอกสาร”  

โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ 
(1) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
(2) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 

ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 
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โครงการโควต้าส าหรับนักเรยีนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน           
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                    จ านวนรับ 5 คน 
(ทุกช้ันปี เรียน ณ วิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ปกครองที่ท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/
สื่อสารมวลชน (วิชาชีพนิเทศศาสตร์/สื ่อสารมวลชน อาทิเช่น อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
สื่อสารมวลชน บริษัทที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา การสื่อสารการตลาด เป็นต้น) 

3. ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 

4. ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี 3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 
จนถึงชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 

5. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 

วิธีการคัดเลือก 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

1. ใช้คะแนน 
1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2   ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 
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1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 70 สังคมศึกษา    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชาภาษาต่างประเทศ    ค่าน ้าหนัก 25% 

โดยเลือกสอบ 1 วิชา ดังต่อไปนี้  
- วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส       
- วิชา 84 ภาษาเยอรมัน    
- วิชา 85 ภาษาญี่ปุ่น       
- วิชา 86 ภาษาเกาหลี   
- วิชา 87 ภาษาจีน   
- วิชา 88 ภาษาบาลี    
- วิชา 89 ภาษาสเปน 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Online ให้ผู ้สมัครดู

รายละเอ ียดการสอบสัมภาษณ์ได ้จากประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์ผ ่านเว ็บไซต์ 
https://admission.su.ac.th  

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.1 ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
รับรองส าเนาถูกต้อง ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) กรณีที่มีด้านหลังให้
อัปโหลดด้านหลังด้วย 

2.2 ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน ฉบับที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย 

https://admission.su.ac.th/
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3. หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงความเป็นบุตรหรือทายาทตามกฎหมายของผู้ปกครองที่ท างานวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร เป็นต้น 

4. หนังสือหรือเอกสารรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดที่ผู้ปกครองท างานอยู่   
การจัดส่งเอกสาร  

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

(1) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
(2) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 
(3) หนังสือหรือเอกสารรับรอง ให้อัปโหลดในหัวข้อเอกสาร อ่ืน ๆ และตั้งชื่อไฟล์  

     ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_เอกสารรับรอง.pdf 
ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  
 
โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร          
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                    จ านวนรับ 5 คน 
(ทุกช้ันปี เรียน ณ วิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  
 หลักสูตร GED   

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น)         
รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ า่กว่า 3.00 

วิธีการคัดเลือก 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

1. ใช้คะแนน 
1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      

(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 
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1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2   ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 70 สังคมศึกษา    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
1. ใช้คะแนน 

1.1 วิชาความถนัดท่ัวไป (TGAT)      
(1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชา 92 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2)  ค่าน ้าหนัก 25% 

1.2 วิชา A-Level 
(1) วิชา 81 ภาษาไทย    ค่าน ้าหนัก 25% 
(2) วิชาภาษาต่างประเทศ    ค่าน ้าหนัก 25% 

โดยเลือกสอบ 1 วิชา ดังต่อไปนี้  
- วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส       
- วิชา 84 ภาษาเยอรมัน    
- วิชา 85 ภาษาญี่ปุ่น       
- วิชา 86 ภาษาเกาหลี   
- วิชา 87 ภาษาจีน   
- วิชา 88 ภาษาบาลี    
- วิชา 89 ภาษาสเปน 

2. สอบสัมภาษณ์ 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Online ให้ผู ้สมัครดู

รายละเอ ียดการสอบสัมภาษณ์ได ้จากประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์สอบสัมภาษณ์ผ ่านเว ็บไซต์ 
https://admission.su.ac.th  

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) กรณีท่ีมีด้านหลังให้อัปโหลดด้านหลังด้วย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

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

 โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ 
(1) บัตรประชาชน ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
(2) หลักฐานการศึกษา ให้ตั้งชื่อไฟล์ ชื่อ_นามสกุลผู้สมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 

ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู่มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
สมบูรณ์ของไฟล์เอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566  
*************************** 

 
 

 

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

