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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง การปรับเพิ่มจํานวนรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 

รอบ 2 โควตา (Quota) 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 

2565 และเกณฑการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - 

TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศลิปากรไดดําเนินการคัดเลือกรอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เสร็จสิ้นแลว และมีที่

นั่งวางในการรับนักศึกษาเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศการปรับเพ่ิมจํานวนรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา 

(Quota) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี ้

ขอมูลใดที่ไมปรากฏในประกาศฉบับนี้ใหเปนไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณา             

และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด              

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

 
 ประกาศ  ณ  วันที่         
 

 
 (รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน) 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร 
 ประธานคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกฯ

สุชาดา พิริยะประสาธน์
16 กุมภาพันธ์ 2566


นางสุชาดา พิริยะประสาธน์
 16/02/2566
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เอกสารแนบทายประกาศ 

เรื่อง การปรับเพิ่มจํานวนรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota) 

การปรับเพิ่มจํานวนรับสมัคร 

จํานวนรับเขาศึกษา รอบ 2 โควตา (Quota) จําแนกตามคณะ 

 

ลําดับ คณะวิชา จํานวนรับ (เดิม) จํานวนรับ (ใหม) 

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 18 18 

2 สถาปตยกรรมศาสตร 25 25 

3 โบราณคดี 15 15 

4 มัณฑนศิลป 65 70 

5 อักษรศาสตร 194 209 

6 ศึกษาศาสตร 325 348 

7 วิทยาศาสตร 345 400 

8 เภสัชศาสตร 40 40 

9 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 570 600 

10 ดุริยางคศาสตร 95 95 

11 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 430 430 

12 วิทยาการจัดการ 1,650 1,650 

13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 230 

 รวมทั้งสิ้น 3,902 4,130 
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จํานวนรับเขาศึกษา รอบ 2 โควตา (Quota) สาขาวิชาที่ปรับเพิ่มจํานวนรับ 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
จํานวนรับ 

เดิม ปรับแผน 

คณะมัณฑนศิลป 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 10 15 

คณะอักษรศาสตร 

โครงการโควตา 28 จังหวัด 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 15 22 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลปไทย) 2 10 

คณะศึกษาศาสตร 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 10 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา (โครงการพิเศษ) 20 22 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 10 11 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 25 26 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7 14 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 10 12 

คณะวิทยาศาสตร 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 60 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 40 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 30 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 10 20 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (ครู) 15 20 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 10 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 10 15 
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หลักสูตรและสาขาวิชา 
จํานวนรับ 

เดิม ปรับแผน 

โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 10 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 10 15 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 40 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  

วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน 
10 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 
10 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  

วิชาเอกการออกแบบเกม 
10 20 

โครงการโควตาสําหรับนักเรียนท่ีเปนบุตรของผูปกครองทํางานวิชาชีพดานนิเทศศาสตร/สื่อสารมวลชน 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 5 10 

โครงการโควตาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 5 10 
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