ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564
รอบ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 – 3 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 นั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดังต่อไปนี้
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา รอบที่ 1 ช่วงที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะวิชา

จานวนรับ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
มัณฑนศิลป์
ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดุริยางคศาสตร์

50
323
55
1,113
55

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

300
360
30
2,286

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://www.admission.su.ac.th และ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th
- ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กต้ อ งยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็ บ ไซต์
http://www.student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น
- ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นระบบ TCAS แล้ ว เปลี่ ย นใจไม่ ต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษา ต้ อ งกด
สละสิ ทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ http://www.student.mytcas.com ตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น
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จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา
(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการ
จัด การศึกษาตามโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงานต่า ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็น การจัด
การศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการดาเนินงาน
รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

50

10080102400501A

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

35

10080102400601A

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

15
รวมคณะมัณฑนศิลป์

323

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
10080104800105A

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

68

10080104800106A

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

48

10080104800103A

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

37

10080104800107A

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

30

10080104800104A

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

30

10080104800102A

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

30

10080104800101B

H0000

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

35

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
10080104800107A

H0001

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

10

10080104800104A

H0001

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

10

10080104800102A

H0001

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

10

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
10080104800105A

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน

2

10080104800106A

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

2

10080104800103A

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3

10080104800107A

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

2

10080104800104A

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

2

10080104800102A

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

2

10080104800101B

H0002

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

2
รวมคณะศึกษาศาสตร์

55

10080206904201A

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

15

10080206903801B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

10

-3-

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
10080206112001A

J0001

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30
1,113

10080209211001A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

30

10080209211201A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15

10080209302502A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

25

10080209303501A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30

10080209300701A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

40

10080209300601A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

50

10080209303401A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

30

10080209302401A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

30

10080209302501A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

20

10080209300101A

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

15

10080209610801A

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

40

10080209211001B

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

10

10080209211201B

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

5

10080209302502B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

10

10080209303501B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

20

10080209300701B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

20

10080209300601B

20

10080209302401B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

10080209302501B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

10

10080209300101B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

5

10080209610801B

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

20

10080209303401B

10
20

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A

I0004

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15

10080209302502A

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

25

10080209300701A

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30

10080209300601A

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

20

10080209303401A

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

10

10080209302501A

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

30

10080209300101A

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

15

10080209610801A

I0004

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

30
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รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ

10080209211201B

I0004

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10

10080209302502B

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

10

10080209300701B

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

15

10080209300601B

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

20

10080209303401B

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

10

10080209302501B

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

10

10080209300101B

I0004

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10

10080209610801B

I0004

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

15

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
10080209211001A

L0005

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

33

10080209211201A

L0005

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

33

10080209302502A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

33

10080209303501A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

33

10080209300701A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

33

10080209300601A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

33

10080209303401A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

33

10080209302401A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

33

10080209302501A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

33

10080209300101A

L0005

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

33

10080209610801A

L0005

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

33
รวมคณะดุรยิ างคศาสตร์

55

10080110800201B

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ)

15

10080110800203B

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)

10

10080110800202B

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

15

10080110610601B

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

15

รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

300

10080311501201A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

100

10080311500402A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นา้

50

10080311500401A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

50

10080311500403A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

50

10080311500404A

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร

50
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รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จานวนรับ
รวมคณะวิทยาการจัดการ

360

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B

L0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

40

10080312610601B

L0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

50

10080312620102B

L0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

30

10080312610202B

L0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

30

10080312610201B

L0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

30

10080312620101B

L0001

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

40

10080312903501A

L0001

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

20

10080312903101B

L0001

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

40

10080312610501B

L0001

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

50

10080312611001B

L0001

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

30

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080313220102B

L0000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

15

10080413901101B

L0000

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

15

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม
กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ต่อ 200331, 200332
โทรสาร
0-3425-5807
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3289-9686 ต่อ 311010 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
312004 คณะวิทยาการจัดการ
313002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ
คณะวิชา

Website

เบอร์โทรศัพท์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

www.arch.su.ac.th

0-2221-5877

มัณฑนศิลป์
ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดุริยางคศาสตร์
สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

www.decorate.su.ac.th 0-2221-5874
www.educ.su.ac.th
0-3425-8813
www.eng2.su.ac.th
0-3410-9686 ต่อ 209031, 209032,
209033, 209034 และ 209035
www.music.su.ac.th
0-2001-9292, 08-7926-9178
www.asat.su.ac.th
0-3259-4037-8,
0-3289-9686 ต่อ 311010

Facebook
Faculty of Architecture,
Silpakorn University
Decorative Arts, Silpakorn University
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Entech Silpakorn
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Agribusiness Silpakorn
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1 – 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
รอบที่ 1 ช่วงที่ 2

ปฏิทินการรับสมัครฯ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รอบที่ 1 ช่วงที่ 2
วันที่ 28 กันยายน – 29 ตุลาคม 63
วันที่ 28 กันยายน – 30 ตุลาคม 63
วันที่ 19 พฤศจิกายน 63
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 63
วันที่ 17 ธันวาคม 63
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 64

รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.su.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 ช่วงที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ของ ทปอ.ทางเว็บไซต์ http://www.student.mytcas.com
สละสิทธิ์ สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ทางเว็บไซต์ http://www.student.mytcas.com
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th และชาระเงินตาม
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
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รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ช่วงที่ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
จานวนรับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
2. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น
ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
3. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรอื่ นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ
เป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนาเอกสารแสดง
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต่ากว่า 3.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อม
หนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ผลงานด้านการออกแบบ ผลงานการเขียนลายเส้นแสดงถึง
ความเข้าใจในสามมิติ และผลงานการเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ซึ่งสามารถสื่อถึงความสามารถพิเศษ
ทางด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เฉพาะผลงานจานวนไม่เกิน 10 หน้า
3. การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
3.1) ทดสอบเพื่อยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio
3.2) สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้อง
ประกอบไปด้วย
1. ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 รอบที่ 1 ดาวน์ โ หลดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.arch.su.ac.th ในเมนู
Admissions > Download – เอกสารสาหรับนักศึกษาใหม่
2. สาเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนา ผลงาน จานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
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ที่อยู่การส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสารวงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS64 รอบที่ 1/2” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-6100
2. กาหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
2. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น
ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
3. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นปี สุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็น
เวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนาเอกสารแสดงผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต่ากว่า 3.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือ
รับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.1) เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปะสถาปัตยกรรมไทย จานวนไม่เกิน
10 หน้า
2.2) เขี ย นเรี ย งความในหั ว ข้ อ “แรงบั น ดาลใจ ในการเรี ย นสถาปั ต ยกรรมไทย” ความยาว
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
2.3) ส าเนาใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ หรื อ รางวั ล ระดั บ ชาติ การประกวดผลงานศิ ล ปกรรม และการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
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3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563
3.1) ทดสอบเพื่อยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio
3.2) สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้อง
ประกอบไปด้วย
1. ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคั ดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th ในเมนู
Admissions > Download – เอกสารสาหรับนักศึกษาใหม่
2. สาเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนา ผลงาน จานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
4. เรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
การส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสารวงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS64 รอบที่ 1/2” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-6100
2. กาหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
*********************
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คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ

จานวนรับ 68 คน
จานวนรับ 48 คน
จานวนรับ 37 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 35 คน

วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. พิจารณาคัดเลื อกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมี คะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของ
คะแนนแฟ้ม ผลงานในแต่ล ะสาขาวิช า จึงจะมีสิ ทธิ์ ส อบสั มภาษณ์ และทดสอบเพื่ อยื นยัน แฟ้ มผลงาน
(Portfolio)
2. การสอบสัมภาษณ์
2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูลการสมัคร
สอบ
ผู้ ส มัครต้องส่ งเอกสารหลั กฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้ว ยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิล ปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน
ตามลาดับดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จ ากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บ ไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว
ขนาด A4
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลงานตามที่คณะกาหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่กาหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอื่นใด นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ ดังนี้
5.1) ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทาผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดาลงบนกระดาษ ขนาด A3
โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 7 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้
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(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)

ภาพใบหน้าตนเอง
มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ
เท้าของตนเอง
ขวดน้าดื่มพลาสติกใส และแก้วน้าใส ที่บรรจุน้าอย่างน้อยหนึ่งในสาม
ภาชนะโลหะ จานวน 3 ชิ้น วางอยู่รวมกันบนผ้าสีขาว
สถาปัตยกรรมไทยที่มีต้นไม้ประกอบ
ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ

หมายเหตุ : 1. ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง
2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สามารถนาประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการทดสอบ นามาใช้เป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานวาดเส้น (ถ้ามี)
5.2) ให้ผู้สมัครทาผลงานออกแบบตามโจทย์ของสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้
เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) ลงในกระดาษ ขนาด A3 ตามหัวข้อที่กาหนดไว้ จานวน 5 ชิ้นงาน ดังนี้
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ให้ผู้สมัครออกแบบตกแต่งภายใน “บ้านในฝัน” ลงบนกระดาษขนาด A3 จานวน 5 ชิ้นงาน ประกอบด้วย
1. ห้องรับแขก
2. ห้องครัว หรือห้องเตรียมอาหาร (Pantry) หรือห้องรับประทานอาหาร
3. ห้องนอน
4. ห้องนั่งเล่น
5. ห้องน้า
โดยทั้ง 5 ชิ้นงานประกอบด้วยผลงานเขียนมือ ดังนี้ แปลนแสดงการจัดวางเครื่องเรือน, รูปทัศนียภาพ
ลงสี และระบุการใช้วัสดุ
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถด้ า นการออกแบบภายใน
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
โครงการ “เที่ยวไทยสู้วิกฤต” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้
สู่ภูมภิ าคและชุมชนภายในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ Covid-19
โจทย์
ให้ ผู้ ส มั ค รออกแบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ดั ง นี้ โดยใช้ เ ทคนิ ค ท ามื อ วาดและลงสี ต ามความถนั ด
(ห้ามใช้คอมพิวเตอร์)
1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโครงการ จัดวางในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง พร้อมเขียนอธิบาย
แนวความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
2. ให้ผู้สมัครเลือกชุมชนที่สนใจ และนามาออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 27 X 38 ซม. จัดวาง
ในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1) ตัว อักษรหั ว เรื่ อง (Headline) ภาษาไทย 1 ประโยค ที่ถ่ายทอดแนวความคิ ด ของ
โปสเตอร์
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2.2) ภาพกราฟิกหรือภาพประกอบที่ส่งเสริมการสื่อสารแนวความคิคของโปสเตอร์
2.3) ตัวอักษรเนื้อความ (Body copy) ภาษาไทย ที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ
2.4) ตราสัญลักษณ์โครงการ (จากข้อ 1)
*** ให้นาภาพตราสัญลักษณ์โครงการ (ข้อที่ 1) และภาพโปสเตอร์ (ข้อที่ 2) ใส่ใน Portfolio หน้า
ซ้ายและขวาคู่กัน ดังภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบวัดระดับความสามารถด้านนิเทศศิ ล ป์
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ผู้สมัครทา Sketch Design ขนาด A3 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ภาพแสดง
บอกขนาด ภาพทัศนียภาพ ขั้นตอนการใช้งาน (ถ้ามี) ตามหัวข้อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์สาหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2. เครื่องเล่นสนามสาหรับเด็กออทิสติก
3. ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งที่ใช้ในที่พักอาศัย
4. พาหนะพกพาสาหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัย (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 คน)
5. แว่นตา
หมายเหตุ : ผู้ ส มัครที่เข้าร่ ว มโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
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- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ให้ผู้สมัคร ส่งผลงานจริง โดยทาลงในกระดาษ ขนาด A3 (ขนาด 29.7 x 42.0 ซม.) ผลงานละ 1 แผ่น
โดยให้ผู้สมัครทาทุกข้อ ดังนี้
1. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้ชาย ด้วยเทคนิคสีไม้
2. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้หญิง ด้วยเทคนิคสีไม้
3. ผลงานภาพดอกไม้ในแจกัน ด้วยเทคนิคสีน้า
4. ผลงานการออกแบบองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ หั ว ข้ อ “สภาพแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง”
ด้วยเทคนิค สีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก เท่านั้น
5. ผลงานออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “ครอบครัว” ด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก
เท่านั้น
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถด้ า นประยุ ก ตศิ ล ปศึ ก ษา
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ให้ผู้สมัครออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ โดยใช้แนวคิดจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาใช้ใน
การออกแบบ
1. จัดองค์ประกอบลาย ที่ได้จากธรรมชาติลงบนจานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร
2. ชุดน้าชา ประกอบด้วย กา 1 ใบ ถ้วยชา 1 ใบ พร้อมจานรอง 1 ใบ
3. โคมไฟสนาม ขนาดตามความเหมาะสม
4. กระถางต้นไม้
ทั้งนี้ ให้เขียนภาพด้านทัศนียภาพ พร้อมระบายสีและบรรยายที่มาแนวคิดในการออกแบบ
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถด้ า นเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานเครื่องประดับ จานวน 5 แผ่น ทาผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด A3
โดยสิ่งที่จะต้องมีในแต่ละแผ่น ประกอบด้วย
1. แบบร่ า งผลงาน (Sketch) และแผนผั ง ความคิ ด ที่ แ สดงที่ ม าของแรงบั น ดาลใจ (Mind
Mapping)
2. ภาพแสดงการเขี ย นแบบ ( Working Drawing) ได้ แ ก่ ภาพด้ า นหน้ า ( Front View)
ภาพด้านข้าง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสี ให้ เรียบร้อยสวยงาม
(Rendering)
3. อธิบายแนวความคิด การสวมใส่ พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดั บความสามารถด้านการออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ท่ามกลางกระแสแฟชั่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เช่น แฟชั่นในการอนุรักษ์ การใช้สอยอย่าง
ยั่งยืน การนากลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ หนึ่งในกระแสที่ปรากฏและน่าสนใจคือ แฟชั่นเน้นย้าความเคารพต่อตนเอง
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(Self Respect) และความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (Self Confidence) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การมองเห็ น คุ ณ ค่ าของ
สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ ตามกระแสแนวคิดข้างต้น อันรวมไปถึงคุณค่าของตนเอง ด้วยนั่นเอง
โจทย์
1. ให้ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 ชุด ที่ส่งเสริมความเคารพ และความเชื่อมั่นของตัวเอง (ผู้ยื่น แฟ้ม
ผลงาน (Portfolio)) โดยใคร่ครวญจาก
A) สิ่งที่ผู้สอบคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือข้อดี (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ของตนเองที่เห็นว่าควร
เน้นย้า
B) สิ่งที่ผู้สอบคิดว่าเป็น จุดด้อยหรือข้อเสีย (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ของตนเองที่เห็นว่า
ควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง A และ B เพื่อให้ผู้สอบเองสวมใส่ชุดที่ออกแบบนี้ แล้วมีความเชื่อมั่น
ในตนเองดียิ่งขึ้น
2. ให้ผู้สอบเขียนคาอธิบายแนวคิดของผลงานด้วย โดยเขียนให้เข้าใจและกระชับ
***จุดเด่นหรือข้อดี และจุดด้อยหรือข้อเสียในที่นี้ เป็นความเห็น เป็นรสนิยมเฉพาะตัวของผู้สอบเอง
ไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเห็น รสนิยมของสังคม***
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทดสอบวั ด ระดั บ ความสามารถด้ า นการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนาประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบ การพิจารณา
ได้ (ถ้ามี)
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่การ จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-5874
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. ให้ ผู้ ส มัครส่ งใบสมัครที่ดาเนิน การสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บ ไซต์ www.admission.su.ac.th พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้า
ซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
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ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
( ) ออกแบบภายใน

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประยุกตศิลปศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

กรุณาส่ง
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ
และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
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เอกสารหมายเลข 1
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 1 ช่วงที่ 2
โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
รูปถ่าย
( ) ออกแบบภายใน
( ) ออกแบบนิเทศศิลป์
( ) ออกแบบผลิตภัณฑ์
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
ขนาด 1 นิ้ว
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ
( ) ออกแบบเครื่องแต่งกาย
ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ___________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ ___________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________
คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา ______________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง ________________________________อาเภอ/เขต ______________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์_______________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาทีส่ มัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)

( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __
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โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร และมีผลงานที่ได้รับรางวัล
ดังนี้
- ประกาศนียบัตร และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 รางวัล หรือ
- ประกาศนียบัตร และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิ ศในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด
อย่างน้อย 2 รางวัล หรือ
- ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมหรือการออกแบบในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี
หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง จะถู ก ตั ด สิ ทธิ์ ก ารสอบคั ด เลื อ ก
หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. พิจารณาคัดเลื อกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมี คะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของ
คะแนนแฟ้ม ผลงานในแต่ล ะสาขาวิช า จึงจะมีสิ ทธิส อบสั มภาษณ์ และทดสอบเพื่ อยื นยัน แฟ้ มผลงาน
(Portfolio)
2. การสอบสัมภาษณ์
2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)
2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิล ปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน เรียง
ตามลาดับดังนี้ ประกอบด้วย
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษ
ขาว ขนาด A4
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. จดหมายรั บ รองจากอาจารย์ ผู้ ส อนวิ ช าศิ ล ปะ หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
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6. สาเนาประกาศนียบัตร และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัล
- ประกาศนียบัตร และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 รางวัล หรือ
- ประกาศนียบัตร และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 รางวัล หรือ
- ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมหรือการออกแบบใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี
7. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ และ/
หรื อ โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิช าที่ส มั ครของคณะ
มัณฑนศิลป์ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตรตัวจริง และภาพถ่ายผลงานหรือผลงานจริง
หรือหลักฐานการร่วมแสดงนิทรรศการมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเป็นขั้นตอน
สุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-5874
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียด
ด้านล่าง
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น)

( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

กรุณาส่ง
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
ปีการศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
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เอกสารหมายเลข 2
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 1 ช่วงที่ 2
โครงการที่ 2 โครงการรับผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ___________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ ___________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________
คือ หลักสูตร _______________________________________ สาขา _______________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต _____________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์________________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 3 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. คณะกรรมการฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันพิจารณาดาเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน
มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
3. การสอบสัมภาษณ์
3.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
3.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผู้ ส มัครต้องส่ งเอกสารหลั กฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทาด้ว ยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึ ง ความสามารถด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอี ย ดในแฟ้ ม ผลงาน
เรียงตามลาดับดังนี้ ประกอบด้วย
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว
ขนาด A4
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
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6. ผลงานการออกแบบ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 ที่จัดทาด้วยตนเอง ดังนี้
- ผลงานวาดเส้น (Drawing) ไม่ต่ากว่า 10 ชิ้น
- ผลงานออกแบบ ไม่ต่ากว่า 10 ชิ้น
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-5874
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมั ครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียด
ด้านล่าง
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

ออกแบบภายใน
ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประยุกตศิลปศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

กรุณาส่ง
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 3 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
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เอกสารหมายเลข 3
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 | รอบ 1 ช่วงที่ 2
โครงการที่ 3 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
( ) ออกแบบภายใน
( ) ออกแบบนิเทศศิลป์
( ) ออกแบบผลิตภัณฑ์
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) เครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ
( ) ออกแบบเครื่องแต่งกาย

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร __________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ที่ ___________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _______________________________
รหัสไปรษณีย์__________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. __________________
คือ หลักสูตร _______________________________________ สาขา _______________________________________
หรือ
ผู้สมัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต _____________________________________
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์________________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิ้น
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิ้น
3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ
( ) ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
( ) ไม่มี
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป
4. รั บ ผู้ ส มั ค รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรีย นหลั ก สู ตรแกนกลาง และ หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ส ามารถใช้
ภาษาไทยได้ในระดับดี
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวน 15 หน้า (ไม่รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานใน Portfolio
ประกอบด้วย (50 คะแนน)
1.1 ผลงานการเข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพันธ์/การนาเสนอ/พิธีกร/การ
แสดง
1.2 การประกวดและแข่ง ขัน การแสดง/การพัฒ นาสื่ อ มัล ติ มีเดีย /คอมพิว เตอร์/งานนิ ทรรศการ/
งานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
1.3 เรี ย งความเกี่ ย วกั บ ความสนใจ แรงจู ง ใจในการเรี ย นทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (Font ขนาด 16) โดยให้อาจารย์ประจาชั้น/ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง
2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
2.1 สาเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)
2.2 Portfolio
2.3 สาเนาบัตรประชาชน
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่สาหรับส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานวิชาการและบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง
3.1) ทางไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน หรือ
3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้กาลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
4. มีความสนใจในด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์ ชุมชน และสังคม
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย (50 คะแนน)
1.1 ผลงานหรื อหลั กฐานที่ แสดงถึ งการเข้ าร่ วมโครงการ หรื อกิ จกรรมเสริ มสร้ างประสบการณ์เรียนรู้
ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบาเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ด้านการพัฒนามนุษย์ ชุมชน หรือสังคม ในรอบ 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร
1.2 ผลการประกวดหรือการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบาเพ็ญประโยชน์ ในรอบ 3 ปี
นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร
1.3 งานเขียนรายงานตนเอง ถึงเป้าหมาย ความสนใจ และความคาดหวังที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้
โดยมีการรับรองจากผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์ ครูแนะแนว อย่างน้อย 1 ท่าน ขนาดความยาว
1 หน้ากระดาษ A4
2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ รายงานตั ว ในวั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 8.30 และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)
5. Portfolio
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่สาหรับส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานวิชาการและบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
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3. วิธีการส่ง
3.1) ทางไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน หรือ
3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

จานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านกี ฬา ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับเยาวชนทีมชาติไทย และ ระดับ
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 (10 คะแนน)
3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านกีฬา (หากเป็นกีฬาสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. เป็ น นั ก กี ฬ าในระดั บ นานาชาติ / ระดั บ ชาติ / เยาวชนที ม ชาติ ไ ทย/ นั ก เรี ย นไทย โดยเป็ น ตั ว แทน
ลาดับที่ 1 - 3 อย่างน้อย 1 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา)
5. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเป็นตัวแทนลาดับที่ 1 - 3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี (จะได้รับ
ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปี การศึกษา)
6. หากเป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย/ตัวแทนเขต การศึกษา
เป็นตัวแทนลาดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันรับสมัคร หรือ ได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กร
ที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือ
ใกล้ เคีย งในข้อ 5 โดยจะได้รั บสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แต่ห ากทาผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 4 และ 5 ใน ภายหลัง
จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (40 คะแนน)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 หรือแฟ้มสะสมผลงานแบบมีไส้
แฟ้ม โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย
1.1) สาเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง (GPAX 4 ภาคการศึกษา)
1.2) สาเนา ผลงาน จานวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
1.3) สาเนาใบเกียรติบัตรผลงานด้านกีฬา (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ที่นามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
(1) ผลการแข่งขันกีฬาลาดับ 1 - 3 ระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ กีฬาแห่งชาติหรือรายการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
(2) ผลงานด้านการกีฬาอื่น ๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/ต่างประเทศ รับรองผลการ
แข่งขัน
1.4) บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ บทความที่ เ รี ย กว่ า Statement of Purpose (SOP) ในหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงถึงความประสงค์
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ทางการเรียน วัตถุประสงค์ของการสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ความมุ่งหวัง
ในการประกอบอาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษา โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
1.5) รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องรวม
กับเอกสารในส่วนของผลงานแล้วไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
หมายเหตุ (1) : 1. เอกสารทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของสาเนา ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ส่งคืนแฟ้มสะสมผลงานเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว
2. หากผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องนาผลงานตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
หมายเหตุ (2) : ต้องมีผลการแข่งขันในข้อที่ (1) – (2) หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดนาเอกสารฉบับจริงมา
แสดง เมื่อสั มภาษณ์เสร็จสิ้ น คณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บส าเนาไว้เป็น
หลักฐานการพิจารณา
หมายเหตุ (3) : ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ชุดกีฬา,
รองเท้ า และอุ ป กรณ์ เ ฉพาะทางด้ า นกี ฬ านั้ น ๆ (อุ ป กรณ์ ส่ ว นบุ ค คล) เพื่ อ ใช้ ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการสัมภาษณ์ให้แสดงซึ่งความสามารถเชิงปฏิบัติ
2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ผู้ เข้ าสอบสั มภาษณ์ รายงานตั ว ในวั นเสาร์ ที่ 12 ธั นวาคม 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสั มภาษณ์
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่สาหรับส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU - TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio โครงการสานฝันฯ 2564)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน เท่านั้น
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
*****************************
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 40 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการ
ปฏิบั ติงาน (ส าหรั บ ผู้ ส มัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีว ภาพ สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึ กษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 - 6
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เกณฑ์การคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีอาหาร

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) และต้องอยู่
ในตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 75 ขึ้น ไปของสายวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียน หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้
ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรีย นรู้ คณิตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรีย นรู้ คณิตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อย
กว่า 3.00 ของชั้น ม.4 – ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ม.6 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 หรื อ 6 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้
ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)
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สาขาวิชา
ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า ) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ยบั ต รรางวัล กิ จกรรม ทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า ) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับ ต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนีย บัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) ต้องอยู่ ในแผนการเรี ย นคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือมีห น่ว ยกิตวิช าคณิตศาสตร์รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4.2) รูปแบบแฟ้มผลงาน Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
(1) แฟ้มประวัติส่วนตัว ผลการเรียน ผลงานด้านวิชาการ (การประกวดโครงงาน การตอบคาถาม
การแข่งขัน) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(2) เรียงความ เรื่อง ความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 1 หน้า ขนาด A4
4.3) สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้
(1) ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
(2) ผลงานทางวิช าการทางวิ ทยาศาสตร์ ที่โ ดดเด่น จานวน 1 เรื่อง (ตัว อย่างผลงานทางวิช าการ
เช่นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิ ท ยาศาสตร์ โดยให้ เ ขี ย นอธิ บ ายผลงานให้ ชั ด เจน (อาจมี รู ป ภาพประกอบ) ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4
(3) เขี ย นเรี ย งความ หั ว ข้ อ “แรงบั น ดาลใจในการศึ ก ษาต่ อ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี ” ไม่ เ กิ น 1
หน้ากระดาษ A4
(4) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนาเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
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ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ (1) – ข้อ (4)) ไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

7.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.2) สอบสัมภาษณ์ ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์รวม 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8.2) รูปแบบแฟ้มผลงาน Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย
(1) แฟ้มประวัติส่วนตัว ผลการเรียน ผลงานด้านวิชาการ (การประกวดโครงงาน การตอบคาถามการ
แข่งขัน) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(2) เรียงความ เรื่อง ความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จานวน 1 หน้า
ขนาด A4
8.3) สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

9.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
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10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิจ กรรม หรื อการได้รั บ ประกาศนียบั ตรรางวัล กิจ กรรมทางวิช าการทางด้า นคณิต ศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
10.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิจ กรรม หรื อการได้รั บ ประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิช าการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บสมั ค รทางเว็บ ไซต์ สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ขนาด A4 ติ ด รู ป ถ่ า ยให้
เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1
ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. เฉพาะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
ว่าเป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.5 (GPAX) 4 ภาคการศึกษา อยู่ในตาแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ตั้งแต่ 75 ขึ้นไปของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน (ฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ)
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.eng.su.ac.th)
4. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
5. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์
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การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ) (สาขาวิชา.............................ทีส่ มัครสอบ)
2. กาหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th
หัวข้อ การส่งเอกสาร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการ
ปฏิบั ติงาน (ส าหรั บ ผู้ ส มัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีว ภาพ สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัส ดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
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2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 - 6
เกณฑ์การคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ภาษาต่ า งประเทศ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่
น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6
ปีการศึกษา 2563)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ภาษาต่ า งประเทศ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.75 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่
น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6
ปีการศึกษา 2563)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
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สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.50 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจ ารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรร ทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์รวม 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4.2) รูปแบบแฟ้มผลงาน Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
(1) แฟ้มประวัติส่วนตัว ผลการเรียน ผลงานด้านวิชาการ (การประกวดโครงงาน การตอบคาถามการ
แข่งขัน) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(2) เรียงความ เรื่อง ความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 1 หน้า ขนาด A4
4.3) สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้
(1) ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
(2) ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จานวน 1 เรื่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
เช่น โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิ ท ยาศาสตร์ โดยให้ เ ขี ย นอธิ บ ายผลงานให้ ชั ด เจน (อาจมี รู ป ภาพประกอบ) ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4
(3) เขี ยนเรี ยงความ หั วข้ อ “แรงบั นดาลใจในการศึ กษาต่ อสาขาวิ ช าวิ ศวกรรมเคมี ” ไม่ เกิ น 1
หน้ากระดาษ A4
(4) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนาเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ (1) – ข้อ (4)) ไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
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7.2) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์รวม 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตรูป
แบบแฟ้มผลงาน Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
(1) แฟ้มประวัติส่วนตัว ผลการเรียน ผลงานด้านวิชาการ (การประกวดโครงงาน การตอบคาถาม
การแข่งขัน) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(2) เรียงความ เรื่อง ความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จานวน 1 หน้า
ขนาด A4
8.2) สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิ จ กรรม หรื อ การได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรางวั ล กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
- การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิจ กรรม หรื อการได้รั บ ประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
ส าหรั บ ผู้ กาลั งศึกษาอยู่ ชั้น ม.6 หรื อ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ ส าเร็จการศึกษา ม.6
ตามที่สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ) (สาขาวิชา...........................ที่สมัครสอบ)
2. กาหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th
หัวข้อการส่งเอกสาร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง

จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 30 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 30 คน
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1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่ าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการ
ปฏิบั ติงาน (ส าหรั บ ผู้ ส มัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีว ภาพ สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิ ชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 – 6
เกณฑ์การคัดเลือก
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6
แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ภาษาต่ า งประเทศ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 หรื อ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลั งศึกษา
ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6
แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า
2.75 ของชั้ น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
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สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6
แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ กษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา
ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6
แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ กษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ กษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6
ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)

วิธีการคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเ ครื่ อ งกล ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเ ทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
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เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1
ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. สาเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชากาหนด) (ต้องลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th) (หากถ่าย
สาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) (ระบุสาขาวิชา.......ที่สมัครสอบ)
2. กาหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th
หัวข้อ การส่งเอกสาร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการ
ปฏิบั ติงาน (ส าหรั บ ผู้ ส มัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีว ภาพ สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุต สาหการ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รั บนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 – 6
เกณฑ์การคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุก รายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่ า งประเทศ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 ของชั้ น ม.4 - ม.5
(4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563
หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุก รายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรั บผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลัง
ศึ ก ษา ม.6 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 หรื อ 6 ภาคการศึก ษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่กาลัง
ศึ ก ษา ม.6 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 หรื อ 6 ภาคการศึก ษาสาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว)
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สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุก รายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรั บผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุก รายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)
ต้ อ งได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุก รายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผูท้ ี่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ได้ รับ ประกาศนี ยบั ตรค่า ยอั จ ฉริย ภาพวิศวศิล ปากร ของสาขาวิ ช าปิโตรเคมี และวั ส ดุพ อลิ เมอร์ ภาควิ ช า
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเค รื่ อ งกล ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใน
ระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
6. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
7. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
8. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

จานวน 1 ฉบับ

- 45 -

2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1
ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. สาเนาใบประกาศนี ยบัตรค่ายอัจฉริ ยภาพวิศวศิลปากร ตามที่สาขาวิชากาหนด (ต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง)
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) (ระบุสาขาวิชา.......ที่สมัครสอบ)
2. กาหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th
หัวข้อ การส่งเอกสาร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 33 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 33 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563
2. เป็ น นั กเรี ย นของโรงเรี ย นที่จั ดทาบั นทึ กความเข้ าใจด้ านความร่ว มมื อ ทางวิช าการ (MOU) และบันทึก
ข้ อ ตกลง (MOA) ร่ ว มกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
จานวน 10 โรงเรียน ดังนี้
2.1) โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
2.2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
จังหวัดกาญจนบุรี
2.3) โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุพรรณบุรี
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2.4) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.5) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.7) โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.8) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แยกแผนกชาย และแผนกหญิง)
จังหวัดนครปฐม
2.9) โรงเรียนนารีวุฒิ
จังหวัดราชบุรี
2.10) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
3.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
3.2) ไม่มีภ าวะตาบอดสี หรื อถ้ามีจะต้ อ งไม่ มีภ าวะตาพร่ องสี ร ะดับ รุน แรง โดยต้องมีผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมกา ร
จัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเคมี)
3.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
เกณฑ์การคัดเลือก
สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
เรี ย นเน้ น ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
เรี ย นเน้ น ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
2. ต้ อ งได้ ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า
3.00
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สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. ทุกแผนการศึกษา
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

วิธีการคัดเลือก
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนที่ จัดทาบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ
บันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับ ผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรื อนาย
ทะเบียน จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่ สาหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง(MOA) (โครงการปกติ) (สาขาวิชา.........ที่สมัครสอบ)
2. กาหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th
หัวข้อการส่งเอกสาร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
*****************************
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คณะดุริยางคศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา
3. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก / ขับร้องคลาสสิกได้ดี
4. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio สั ดส่ ว นคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ
จากสถาบั น ดนตรี ผู้ ส มั ครเลื อกส่ งผลการสอบจากสถาบั นเพี ยง 1 แห่ ง หรื อมากกว่ า โดยใบ
ประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้
ประกอบการสมัคร ได้แก่
1.3.1 ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ
1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ
1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5
1.4) คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิกตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสม
ผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี ww.youtube.com/Silpakorn Music)
1.5) ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี วิ ธี ศิ ล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6 โดยสามารถนาไปใช้
ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชากาหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี)
1.6) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)
1.7) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
1.8) รายละเอียดการทากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
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2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
ตามที่กาหนด โดยให้นาเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40%
2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

2.2) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
2.2.1 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
2.2.2 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์
การส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1 อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

จานวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา
3. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส / ขับร้องแจ๊สได้ดี
4. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม
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1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ
จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า
โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่
1.3.1 ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ
1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ
1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5
1.4) คลิปการแสดงดนตรี แจ๊สตามที่กาหนดในรายละเอี ยดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
(ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี ww.youtube.com/Silpakorn Music)
1.5) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate
(SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส เกรด 6 โดยสามารถนาไปใช้ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชากาหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี)
1.6) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)
1.7) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
1.8) รายละเอียดการทากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
2. การสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรีตามที่กาหนด โดยให้นาเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40%
2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

2.2) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
2.2.1 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
2.2.2 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์
การส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

- 51 -

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และ
บันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ได้ดี
4. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ
จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดย
ใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่
1.3.1 ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ
1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ
1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5
1.4) คลิปการแสดงบทเพลง 1 เพลง โดยเลือกบรรเลงบทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม
และบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ความ
ยาวประมาณ 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
(ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี www.youtube.com/Silpakorn Music)
1.5) ผลงานการประพั น ธ์ เ พลงที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ท างสื่ อ ออนไลน์ อาทิ YouTube.com,
Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะ ใกล้เคียงกับเว็บไซด์กาหนด พร้อมอธิบาย
ประวัติความเป็นมาและความสาเร็จของผลงาน (ถ้ามี)
1.6) ประกาศนีย บัต รความถนัด ด้า นดนตรีว ิธ ีศ ิล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ ขับร้องคลาสสิกหรือแจ๊ส เกรด 6
โดยสามารถนาไปใช้ใ นการตัด สิน ผล ตามเกณฑ์ก ารคัด เลือ กที่ค ณะวิช า/ สาขาวิช ากาหนด
ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี)
1.7) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)
1.8) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
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1.9) รายละเอียดการทากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
2. การสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี บรรเลง 1 บทเพลง – ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือ บทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบท
เพลงสมัยนิยม และบรรเลงบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กาหนด โดยให้นาเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40%
2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

2.2) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
2.2.1 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
2.2.2 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์
การส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมี เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่า
กว่า 2.00 หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio สั ดส่ ว นคะแนน 80% ประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม
1.2) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)
1.3) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ
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1.4) รายละเอียดการทากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม
1.5) คลิปแนะนาตัวผู้สมัครความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะนาชื่อพร้อมประวัติส่วนตัว และกิจกรรมที่เคย
ทาในระหว่างการศึกษา บอกเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง บอกสิ่งที่
มุ่งหวังหลังจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา Link มา
แสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
2. การสัมภาษณ์ ผู้ผา่ นการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง สัดส่วนคะแนน 20%
2.1) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
2.1.1 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน
2.1.2 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์
การส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
********************
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร

จานวนรับ 100 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 50 คน

วิธีการคัดเลือก
ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้
1. Portfolio
70%
2. ผลการศึกษา
30%
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครชาวไทย
1. ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทางเว็ บ ไซต์ www.admission.su.ac.th สมบู ร ณ์
ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5)
หรือเทียบเท่า หรือ
3. ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นในระบบอาชีว ศึ ก ษา จานวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลั ยเกษตรกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
5.1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อย
กว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4
5.2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่น ๆ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทางเว็ บ ไซต์ www.admission.su.ac.th สมบู ร ณ์
ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทา
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ

- 55 -

การส่งเอกสาร
รับในเขตพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ
1. ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1.1) อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
1.2) จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียน หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซองถึง
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่ 1/2 (คุณชาตรี คาเอก)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 08-6711-8596
1.2) กาหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
********************
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คณะวิทยาการจัดการ
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
คุณสมบัติเฉพาะ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณี
ที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพิ นิจ
ของคณะกรรมการฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 40 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 - 3
เท่ากับ 60 คะแนน
4.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
4.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์น ามสกุล .PDF เท่า นั้น ) จากนั้น ตั้งชื่อไฟล์
ด้ ว ย ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น นวั ต กรรม_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
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4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาวขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหรือได้รับ
รางวัล ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

จานวน 50 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2.1) คุณสมบัติ ข้อ 1
เท่ากับ 60 คะแนน
2.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
2.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น ) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์
ด้ ว ย ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น การตลาด_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่อ อกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร) ดาวน์โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก) จานวน
1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหรือได้รับ
รางวัล ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
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4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 30 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2
เท่ากับ 60 คะแนน
3.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
3.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่ อ ส า ข า วิ ช า ที่ ส มั ค ร _ต า ม ด้ ว ย ชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เ ช่ น ก า ร โ ร ง แ ร ม _รั ก เ รี ย น แ ล้ ว ส่ ง ไ ป ที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหรือได้รับ
รางวัล ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมจิตอาสา
4.3) เรี ย งความ หั ว ข้อ วัตถุป ระสงค์การเลื อกเรียนหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิ ช าการ
โรงแรม พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2
เท่ากับ 60 คะแนน
3.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
3.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น ธุ ร กิ จ และภาษา_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษา พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 30 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2
เท่ากับ 60 คะแนน
3.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
3.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น อีเว้นท์_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่ ว นตัว และประวัติทางการศึกษา หลั กฐาน การเข้าร่ว มกิจกรรม หรือได้รับรางวั ล
ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมจิตอาสา
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 30 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 3
เท่ากับ 60 คะแนน
4.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
4.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมั คร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์น ามสกุล .PDF เท่า นั้น ) จากนั้น ตั้งชื่อไฟล์
ด้ ว ย ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น โลจิ ส ติ ก ส์ _รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่ ว นตัว และประวัติทางการศึกษา หลั กฐานการเข้าร่ว ม กิจกรรม หรือได้รับรางวัล
ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมจิตอาสา
4.3) เรี ย งความ หั ว ข้อ วัตถุป ระสงค์การเลื อกเรียนหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการ
จัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 40 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2
เท่ากับ 60 คะแนน
3.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
3.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่ อ สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร _ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร เช่ น การท่ อ งเที่ ย ว_รั ก เรี ย น แล้ ว ส่ ง ไ ปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับ
รางวัลด้านภาษาและการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า

- 63 -

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

จานวนรับ 20 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2
เท่ากับ 60 คะแนน
3.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
3.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย
ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น ชุมชน_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่ ว นตัว และประวัติทางการศึกษา หลั กฐาน การเข้าร่ว มกิจกรรม หรือได้รับรางวัล
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสา การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการชุมชน พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 40 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2
เท่ากับ 60 คะแนน
3.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
3.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัครข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์น ามสกุล .PDF เท่า นั้น ) จากนั้น ตั้งชื่อไฟล์
ด้ว ย ชื่อสาขาวิชาที่ส มัค ร_ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ส มัค ร เช่น รั ฐประศาสนศาสตร์ _รั กเรี ยน แล้วส่ง ไปที่
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัล ด้านสังคม
การเมือง กฎหมาย ภาวะผู้นา และ จิตอาสา
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 50 คน

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2.1) คุณสมบัติ ข้อ 1
เท่ากับ 60 คะแนน
2.2) Portfolio
เท่ากับ 20 คะแนน
2.3) สัมภาษณ์
เท่ากับ 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์น ามสกุล .PDF เท่า นั้น ) จากนั้น ตั้งชื่อไฟล์
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น บัญชี_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วั น เสาร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรี ย นรวม 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลของรั ฐ (แบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ดาวน์ โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
4. แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) พิ ม พ์ ด้ ว ยกระดาษปกติ พื้ น ขาว ขนาด A4 ไม่ เ กิ น 10 หน้ า (รวมปก)
จานวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
4.2) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
4.3) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา
4.4) หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ด้านการบัญชี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
4.5) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้น
ขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
********************
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

จานวนรับ 15 คน

วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ
1.2) เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจ หรือ
1.3) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน์ หรือ
1.4) เคยผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมประกวดโครงการด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ธุรกิจ
สตาร์ตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาระบบโปรแกรม เป็นต้น หรือ
1.5) เคยทากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่ว นรวม และมี
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้
1.6) เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้อง
แสดงเป้าหมายของการเรียน การทางาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความสาเร็จได้
จากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
2. การสอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
3. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งเอกสาร
1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
งานการรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 08-7157-4262
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
3. วิธีการจัดส่ง
3.1) ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน หรือ ขนส่งเอกชน และ
3.2) อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ
การส่งเอกสาร
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิธีการคัดเลือก
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา
(ม.4 - ม.5) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) ค่าน้าหนัก 70%
พิจารณาผลงานจากแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB
จานวน 1 ไฟล์ โดยประกอบไปด้วย
3.1) หน้าปก จะต้องมีชื่อ นามสกุล รูปถ่ายของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล จัดรูปแบบได้
อิสระ
3.2) ผลงานชิ้ น ที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด 1 ชิ้ น เท่ า นั้ น ที่ ผู้ ส มั ค รเคยท าในระหว่ า งการศึ ก ษาในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร อาทิ
ละครเวที การพูดในที่ชุมชน การทา vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนข่าว การเขียนบล็อก
การถ่ายรูป การเขียนบทความ การทาภาพยนตร์สั้น เป็นต้น หากผลงานมีลักษณะเป็นไฟล์
ดิจิทัล ขอให้อัพโหลดใน google drive แล้วจัดทาเป็น QR Code และ URL สาหรับชมผลงาน
แนบมาใน portfolio หากเป็นผลงานด้านการเขียน ให้จัดอยู่ในหน้าของ portfolio ได้เลย
3.3) เขี ย นอธิ บ ายขั้ น ตอนในการท าผลงานในข้ อ 3.2) อย่ า งละเอี ย ด ว่ า มี ก ระบวนการคิ ด
กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์งานอย่างไร และผลของงานเป็นอย่างไร กาหนดความยาวไม่
เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 16
3.4) เรียงความเชิงนิเทศศาสตร์ในหัวข้อ “การสื่อสารกับสังคม” กาหนดความยาว 2 หน้ากระดาษ
A4 โดยใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 16
3.5) ทาคลิปแนะนาตัวเองเพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการศึกษาที่สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ความยาวมากกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 2 นาที
โดยอัพโหลดใน google drive แล้วจัดทาเป็น QR Code และ URL เพื่อรับชม
4. เกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) 100 คะแนน พิจารณาจาก
4.1) ความเข้าใจในหลักการทางนิเทศศาสตร์
35 คะแนน
4.2) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
35 คะแนน
4.3) ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
หมายเหตุ : ผลงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้น อาทิ ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ ผู้สมัครไม่ต้องส่งมา เพราะจะไม่พิจารณาเอกสารอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 3 ที่แจ้งมาแล้ว
ข้างต้น ผู้สมัครที่จะผ่านการคัดเลือกเข้ามาสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนของ Portfolio ไม่น้อยกว่า 75
คะแนน
5. การสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ค่าน้าหนัก 30%
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เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
5.1) วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์
5.2) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านนิเทศศาสตร์
5.3) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร

35 คะแนน
35 คะแนน
30 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2563) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาค สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
การส่งเอกสาร
อัพโหลดไฟล์ Portfolio และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th
หัวข้อ การส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
*** ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
เอกสารที่ต้องนามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครตัวจริง
2. สาเนาหรือตัวจริงระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาค
การศึกษา (ปีการศึกษา 2563) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สาเนาระเบียนผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาค สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลัง
ด้วย
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัคร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 - 16.00
ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
*******************************

