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รอบที ่5 การรับตรงอิสระ   

ปฏิทินการสอบคัดเลือก  
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (ระยะเวลา 9-30 มิถุนายน 2563) 
 9-14 มิถุนายน 2563 รับสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 
 15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะดุริยางคศาสตร์ 
 16 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์คณะดุริยางคศาสตร์ 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะมัณฑนศิลป์ และวิทยาลัยนานาชาติ 
 17 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์วิทยาลัยนานาชาติ 
 18 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์คณะมัณฑนศิลป ์
 21 มิถุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 23-25 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์  
   reg.su.ac.th หรือ Mobile Application 
 

รหัส หลักสูตร/สาขาวิชา จ ำนวนรับ 
 รวมคณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 5 

10080101800301A หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ทุกกลุ่มวิชาเอก 3 
10080101800301A หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกทฤษฎีศิลป ์(5 ปี) 2 

 รวมคณะมัณฑนศิลป์ 26 
10080104800101B หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 1 
10080104800102A หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ    10 
10080104800104A หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 11 
10080104800105A หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน       3 
10080104800106A หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 

 รวมคณะอักษรศำสตร์ 100 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 30 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น (โครงการพิเศษ)   30 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)  20 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 20 

 รวมคณะศึกษำศำสตร์ 99 
10080206700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2 
10080206700601B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 25 
10080206700801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     2 
10080206702001P หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 5 
10080206702001G หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)    6 
10080206702002B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 9 
10080206702501B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 5 
10080206900701B หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  (โครงการพิเศษ)            30 
10080206903801A หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (โครงการพิเศษ)      10 
10080206904201A หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต   5 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 
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รหัส หลักสูตร/สาขาวิชา จ ำนวนรับ 
 รวมคณะวิทยำศำสตร์ 277 

10080207210301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 20 
10080207210302B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ) 20 
10080207210401B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)  15 
10080207210501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 10 
10080207210701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)     15 
10080207212701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)    50 
10080207213101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) 15 
10080207213301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)   30 
10080207220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 30 
10080207220201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)  30 
10080207220301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)   30 

 โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์    
10080207701801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 12 

 รวมคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 150 
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 
10080209211201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10 
10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10 
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล (โครงการพิเศษ) 15 
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 15 

 โครงการ Portfolio  
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 5 
10080209302501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 

 โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 
10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 5 
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล (โครงการพิเศษ) 15 
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 15 

 รวมคณะดุริยำงคศำสตร์ 55 
10080110610601B หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง   15 
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 10 
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  15 
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  15 

 รวมคณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 240 
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 50 
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว์น้ า 50 
10080311500403B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50 
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร 50 
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 40 
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รหัส หลักสูตร/สาขาวิชา จ ำนวนรับ 

 รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร 355 
10080312610201B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 5 
10080312610202B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)    50 
10080312610203B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 50 
10080312610501B หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)                    50 
10080312610601B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)                50 
10080312611001B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 20 
10080312620101B หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (โครงการพิเศษ) 20 
10080312620102B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)                 50 
10080312903101B หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)      50 
 10080312903501A หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน               10 

 รวมคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 60 
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและ

สื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ) 
5 

10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 

5 

10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 
(โครงการพิเศษ) 

5 

10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 20 
10080313901101B หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  25 

 รวมวิทยำลัยนำนำชำติ 150 
10080190220101G หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (โครงการพิเศษ) 50 
10080190610201G หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรหูรา (โครงการพิเศษ) 50 
10080190620101G หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 50 

 รวมทุกคณะวิชำ 1,517 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาชาว 
  ต่างประเทศ 
 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร 
  แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับ 
  ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 
  ด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 ก่อนเปิดภาคการศึกษา   
  ปีการศึกษา 2563 
  หมายเหตุ  ส าหรับ ผู้สมัครท่ี ไปศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ใน ช่วงเวลาหนึ่ ง  

ให้ค านวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาท่ีได้ศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น 
 1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  และปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
 1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 
  และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 1.5 ไม่เป็นผู้ท่ีถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระท าผิดต่าง ๆ 
  ท่ีไม่ใช่ทางวิชาการ 
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 1.6 ไม่เป็นผู้ท่ีถูกลงโทษเนื่องจากกระท าหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
 1.7 ต้องไม่เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาเกินกว่าช้ันปีท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ท่ีร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน 
 
 1.8  ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบท่ี 1-4 หรือท าการสละสิทธิ์ 2 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยท่ีเข้า 
  ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 
2. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละคณะ 
  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหาก 
ตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกคร้ังนี้ และแม้ว่าจะ 
ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติท่ัวไป 
 2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) 
 3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑ์ท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) 
 4. คะแนนทดสอบ O-NET วิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก   
 ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) 

เนื่องจากแต่ละคณะ/สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ 
ดังนั้น ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่คณะ/สาขาวิชา/โครงการ

ก าหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

รายละเอียดวิธีการสมัคร 
 การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th (หากมีปัญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ท่ีเบอร์   
0-3425-5750 หรือ 0-3425-3910-16, 0-3425-3840-44 ต่อ 22340-22341 หรือมือถือ 06-3245-4243 กองบริหารงาน
วิชาการ ตึกอธิการ 2 ช้ัน 2) 
 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าสมัคร 400 บาท  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท 

  เลือกสอบได้หนึ่งหลักสูตรหรือหนึ่งโครงการหรือหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น (ถ้าเลือกสมัครมากกว่า 1 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครครั้งสุดท้ายท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นครั้งท่ีต้องการ และครั้งท่ีสมัครก่อน
หน้าจะถือเป็นโมฆะ แม้ว่าจะช าระเงินค่าสมัครแล้วก็ตาม) โดยพิมพ์ใบช าระเงินในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการสมัครผ่าน
อินเตอร์เน็ตเสร็จส้ิน ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี) 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ ให้ถ่ีถ้วน (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง) 
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th ตามวันท่ีท่ีก าหนด

ในการรับสมัคร โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และด าเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุบนเว็บไซต์ (โปรด
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บันทึกข้อมูลการรับสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกและยืนยัน
ข้อมูล มิฉะนั้นจะแก้ไขไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน)   

3. พิมพ์ (Print) ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน์ และน าไปช าระเงินตามช่องทางและ
วันท่ีท่ีก าหนด หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครตามท่ีก าหนด จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะ 

4. เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จส้ินสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน  
การช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และโปรดเก็บหลักฐานการ
ช าระเงินไว้เพื่อใช้ตรวจสอบหากเกิดปัญหา 

5. ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือผู้สมัคร และสถานะการช าระเงิน ได้หลังจากช าระเงิน ค่าสมัครแล้ว 2 วัน  
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครและวันหยุดท าการ) ทางระบบออนไลน์ท่ี admission.su.ac.th 

6. ถ้าผู้สมัครต้องการเปล่ียนการเลือกใหม่จะต้องท าการสมัครใหม่ตามข้ันตอนและช าระเงินค่าสมัครใหม่ท้ังหมด 
โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก (ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ระบุรายละเอียดไว้ในขั้นตอนการสมัครแล้ว) 

การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ภายในวัน เวลาที่ก าหนดเท่านั้น  

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย (ถ้ามี) 
1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด และเข้าสอบ

สัมภาษณ์ตามปฏิทินของแต่ละคณะ ท้ังนี้ จะแจ้งรายละเอียดก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
 ให้ทราบอีกครั้ง หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2. หลักฐานท่ีต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องน าหลักฐานมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  
 และกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ท้ังนี้ ให้น าหลักฐานท่ีใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ท้ังต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
2.1 ใบสมัครท่ีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  

admission.su.ac.th ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือช่ือผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
2.2  เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (แสดงฉบับจริง และส่งส าเนาท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 

ฉบับ โดยแบ่งเป็น 
  1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
   หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ต้ังแต่ช้ัน ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
  2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
   หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ต้ังแต่ช้ัน ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
  3) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แสดงฉบับจริง และส่งส าเนาพร้อมลงลายมือช่ือ 
   รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
  4) ส าเนาเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง 
   ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
  5) รายละเอียดอื่น ๆ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 
   สอบสัมภาษณ์ 

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคณะวิชาไปด าเนินการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ด้วยตนเองท่ีโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย



- 7 - 
 

ท่ีเว็บไซต์ admission.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th แล้วน าผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หรือตามท่ีคณะ
วิชา/สาขาวิชาก าหนด 
หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 

ตามที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามปฏิ ทินของแต่ละรอบทางเว็บไซต์ 
admission.su.ac.th พร้อมวัน เวลา สถานท่ี และรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการช าระเงินค่าข้ึนทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th โดยดูขั้นตอนการ
ช าระเงินดังกล่าว ทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th ท้ังนี้  ผู้ ท่ีไม่ได้ช าระเงินตามท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เง่ือนไขการเข้าศึกษา 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องเป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามท่ีก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้า
ศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียนในทุก
กรณี 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้าง
เอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาด าเนินการตามประกาศนี้ 
ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
การข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษา 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสประจ าตัวนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
พร้อมปฏิทินการศึกษา ให้ทราบทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 
  กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
  โทรศัพท์ 0-3425-5091, 0-3425-5750 
  โทรศัพท์ 0-3425-3910-19, 0-3425-3840-4 ต่อ 22340-41 
  โทรศัพท์มือถือ 06-3245-4243 
  โทรสาร 0-3425-5807 

Website: reg.su.ac.th 
Website: edu.su.ac.th 

  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
  โทรศัพท์ 0-3259-4043-50  กด 41140 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      41045-47 คณะวิทยาการจัดการ 
      41113 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

http://reg.su.ac.th/
http://edu.su.ac.th/
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เง่ือนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 1. ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 
 2. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้มี 
  สิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่รับเข้าศึกษา 
 หากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้ 
หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะ 
ถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 

การตัดสิทธิ์ 
 1. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต และไม่ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 2. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ  

คณะวิชา Website เบอร์โทรศัพท ์
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ finearts.su.ac.th 0-3427-1379 ต่อ 26416 
สถาปตยกรรมศาสตร์ arch.su.ac.th 063-490-6606 
โบราณคดี archae.su.ac.th 0-2224-7684, 080-891-9240         

(เวลาราชการ) 
มัณฑนศิลป decorate.su.ac.th 0-3427-5030 และ 088-625-4191    

(เวลาราชการ) 
อักษรศาสตร์ arts.su.ac.th 0-3425-6709 
ศึกษาศาสตร์ educ.su.ac.th 0-3425-8813 
วิทยาศาสตร์ sc.su.ac.th 0-3424-5303 
เภสัชศาสตร์ pharm.su.ac.th 089-918-5028, 089-918-5250 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

eng.su.ac.th 0-3427-0510-2 ต่อ 25123, 25124, 
25129, 25132 

ดุริยางคศาสตร์ music.su.ac.th 0-2001-9292 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร asat.su.ac.th 0-3259-4037-8 
วิทยาการจัดการ ms.su.ac.th 0-3259-4028 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ict.su.ac.th 0-3259-4033, 09-1765-9890 
วิทยาลัยนานาชาติ suic.su.ac.th 0-2639-7521-3 

  
ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปน็ที่สิ้นสุด 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
su.ac.th หรือ reg.su.ac.th หรือ edu.su.ac.th 

 

file:///D:/tcas%202563/เตรียมข้อมูล/รอพร้อม/ประกาศแยกเป็นรอบ/su.ac.th
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คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ทุกกลุ่มวิชาเอก จ านวนรับ 3 คน 
คุณสมบตัิเฉพาะ 

มีผลคะแนนสอบวชิาเฉพาะ 4 วิชา คือ 1) วิชาวาดเส้น 2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ 3) วิชาสร้างสรรค ์4) วิชาความรู้ทั่วไปทาง 
ศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
วิธีการคัดเลือก 

ใช้คะแนน 
GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 10% 
วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 
0100 วาดเส้น ค่าน้ าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต่ า 50% 
0101 องค์ประกอบศลิป์ ค่าน้ าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต่ า 50% 
0102 สร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 25% เกณฑ์ข้ันต่ า 50% 
0103 ความรูท้ั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ าหนัก 15%  

 
10080101800301A หลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์เอกทฤษฎีศิลป์ (5 ปี)  จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบตัิเฉพาะ 

มีผลคะแนนสอบวชิาเฉพาะ 4 วิชา คือ 1) วิชาวาดเส้น 2) วิชาองค์ประกอบศิลป์ 3) วิชาสร้างสรรค ์4) วิชาความรู้ทั่วไปทาง
ศิลปะ โดยวิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาสร้างสรรค์ ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

วิธีการคัดเลือก 
ใช้คะแนน 
GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 

 วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ 
 0100 วาดเส้น ค่าน้ าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต่ า 50% 
  0101 องค์ประกอบศลิป์ ค่าน้ าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต่ า 50% 
  0102 สร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 20% เกณฑ์ข้ันต่ า 50% 
   0103 ความรูท้ั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ าหนัก 20%  

 
คณะมัณฑนศิลป์ 

10080104800101B หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 1 คน 
 รับคุณสมบัติ แบบที่ 1 และ 2 
10080104800102A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ    จ านวนรับ 10 คน 
 รับคุณสมบัติ แบบที่ 1 และ 2 
10080104800104A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา จ านวนรับ 11 คน 
 รับคุณสมบัติ แบบที่ 1 และ 2 
10080104800105A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน       จ านวนรับ 3 คน 
 รับเฉพาะคุณสมบัติ แบบที่ 2 
10080104800106A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนเิทศศิลป ์ จ านวนรับ 1 คน 
 รับคุณสมบัติ แบบที่ 1 และ 2 
การรับสมัคร  ให้ผู้สมัครเลือกสมัครตามคุณสมบัติท่ีเปิดรับสมัคร ในแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2  ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
คุณสมบัติผู้สมัคร  
แบบที่ 1  

1. มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2563 สอบเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2563  
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วิธีการคัดเลือกแบบที่ 1   

องค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือก คือ มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชา ท่ี
สมัครเข้าศึกษา ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และผู้ท่ี
ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
แบบที่ 2 

1. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ  
วิธีการคัดเลือกแบบที่ 2 

1. พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ซึ่งจัดท าด้วยตนเองท่ีมีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 เท่านั้น 
จัดส่งแบบ EMS หรือน าส่งด้วยตนเอง ได้ที่ ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200 โดยคณะมัณฑนศิลป์ จะปิดรับแฟ้ม
สะสมผลงาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. 

2. การสอบสัมภาษณ์  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
ณ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคะแนน ดังนี้  
1.1 ต้องทดสอบทักษะทางด้านการออกแบบของสาขาวิชา  ค่าน้ าหนัก 80%  เกณฑ์ขั้นต่ า 50%   
1.2 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ค่าน้ าหนัก 20%   

 
คณะอักษรศำสตร์ (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 

10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)  
        จ านวนรับ 30 คน 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)   
        จ านวนรับ 30 คน 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)  
        จ านวนรับ 20 คน 
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 
         จ านวนรับ 20 คน 
วิธีการคัดเลือก 
   ใช้คะแนน O-NET 
  01 ภาษาไทย ค่าน้ าหนัก 15%    
  02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 15% 
  03 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก 20%  
  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) (ปี 2562-2563 ใช้คะแนนครั้งท่ีสูงสุด) 
  85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 50%  
   

คณะศึกษำศำสตร์ (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
10080206700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวนรับ 2 คน 
10080206700601B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ  
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2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง  

วิธีการคัดเลือก  
  ใช้คะแนน  
  วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก 80% 

09 ภาษาไทย    เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
19 สังคมศึกษา    เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
29 ภาษาอังกฤษ    เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
89 คณิตศาสตร์ 2 หรือ วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1   เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
99 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป    เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
85 วามถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 

 
10080206700801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์      จ านวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ  
 2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
 3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ ท่ีสามารถใช้ภาษาไทย  
  ได้ในระดับดี 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน  
  GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 
  วิชาสามัญ 9 วิชา                               

29 ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 20%      เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
89 คณิตศาสตร์ 2  ค่าน้ าหนัก 40% เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   ค่าน้ าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)  ค่าน้ าหนัก 10%  เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 

 
10080206702001P หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   จ านวนรับ 5 คน 
10080206702001G หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)     จ านวนรับ 6 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.50 ข้ึนไป  
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรนานาชาติ ท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้

ในระดับดี  
วิธีการคัดเลือก  
  ใช้คะแนน  
                 GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 20%  
                 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก 25% 
      80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ค่าน้ าหนัก 55%      เกณฑ์ขั้นต่ า 10% 
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10080206702002B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 9 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.70 ขึ้นไป 
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ  

วิธีการคัดเลือก 
 ใช้คะแนน  
 วิชาสามัญ 9 วิชา  

09 ภาษาไทย  ค่าน้ าหนัก 10%     เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
19 สังคมศึกษา  ค่าน้ าหนัก 10%     เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
29 ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 60%     เกณฑ์ขั้นต่ า 30% 

 ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)                 ค่าน้ าหนัก 10% เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)  ค่าน้ าหนัก 10%  เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 

 
10080206702501B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่าง ๆ 
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง  

วิธีการคัดเลือก   
 ใช้คะแนน                                
 1. GPAX 6 ภาคการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก 40%        
 2. ผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่าน้ าหนัก 50%       
   ไม่น้อยกว่า 3.00 และเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางศิลปะ หรือเป็นผู้เคยได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ หรือ 
   ดนตรี หรือ นาฎศิลป์ 
 3. ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
   75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)  ค่าน้ าหนัก 10%  เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 

 
10080206900701B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)            จ านวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ  
 2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจิตวิทยา 
 3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ ท่ีสามารถใช้ภาษาไทย 
  ได้ในระดับดี 
วิธีการคัดเลือก  
 ใช้คะแนน  
 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 100%  
 โดยต้องได้คะแนน GAT ในส่วนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 80 คะแนนขึ้นไป 
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10080206903801A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)     จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ  
 2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 
 3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ ท่ีสามารถใช้ภาษาไทย    
  ได้ในระดับดี 
วิธีการคัดเลือก  
 ใช้คะแนน  
 GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 
 O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 50% 
 
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต   จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ  
2. ไม่มีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการศึกษาตลอดชีวิต 
3. รับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ ท่ีสามารถใช้ภาษาไทย    
  ได้ในระดับดี 

วิธีการคัดเลือก  
 ใช้คะแนน  

GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 10% 
  วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก 80% 

09 ภาษาไทย     
19 สังคมศึกษา     
29 ภาษาอังกฤษ     
39 คณิตศาสตร์ 1 หรือ 89 คณิตศาสตร์ 2 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
  85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 10%  

 
คณะวิทยำศำสตร์ (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 

10080207210301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
10080207210302B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
10080207210401B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
10080207210501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
10080207210701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
10080207212701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
10080207213101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
10080207213301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
10080207220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
10080207220201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
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10080207220301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
วิธีการคัดเลือก 

ใช้คะแนน 
 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 20%  
 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก 20% 
 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก 60% 

ค่าใช้จ่ายการเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ 
 ประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 34,000 บาท    
(ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันของเสียหายและอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)  โดยค่าใช้จ่ายอาจ
แตกต่างกันไปตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ท้ังนี้ ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษแล้ว ไม่สามารถขอเปล่ียนโครงการเป็นนักศึกษาโครงการปกติได้  ยกเว้น
นักศึกษาต้องสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปกติ   
 
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)  
10080207701801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)   จ านวนรับ 12 คน 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน 
   วิชาสามัญ 9 วิชา      ค่าน้ าหนัก 75%   
  29 ภาษาอังกฤษ      ค่าน้ าหนัก 10% 
  39 คณิตศาสตร์ 1      ค่าน้ าหนัก 20% 
  49 ฟิสิกส์     ค่าน้ าหนัก 25%   เกณฑ์ขั้นต่ า 20% 
  59 เคมี       ค่าน้ าหนัก 10% 
  69 ชีววิทยา     ค่าน้ าหนัก 10% 
  75 PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู    ค่าน้ าหนัก 25% 

 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 

10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 10 คน 
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่ม สาระการ 
 เรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของช้ัน ม.4-6)    

 2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้  
  2.1  ตาบอดท้ังสองข้าง 
  2.2  ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีต้องไม่มีภาวะตาบกพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  
   FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา 
   บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
   (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในดุลพินิจ 
 ของคณะกรรมการฯ 
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วิธีการคัดเลือก 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
  ใช้คะแนน  
   (1) GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
   (2) 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)  ค่าน้ าหนัก 100%              
  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             
  ใช้คะแนน   
   (1) GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
   (2) 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)  ค่าน้ าหนัก 100%            
   
10080209211201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
 จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของช้ัน ม.4-6)    

 2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่างๆ ดังนี้  
  2.1 ตาบอดท้ังสองข้าง 
  2.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีต้องไม่มีภาวะตาบกพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  
   FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา 
   บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
   (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของ    
  คณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
  ใช้คะแนน  
   (1) GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
   (2) 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)  ค่าน้ าหนัก 100%              
  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             
  ใช้คะแนน   
   (1) GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
   (2) 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)  ค่าน้ าหนัก 100%            
   
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)  
 จ านวนรับ 5 คน  
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25 (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี ้
- จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
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2. ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา  ค่าน้ าหนัก 100% 
- 29 ภาษาอังกฤษ 
- 59 เคมี 

3.   ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
      3.1  ตาบอดท้ังสองข้าง 
      3.2  ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีต้องไม่มีภาวะตาบกพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  
   FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา 
   บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 

10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่ า 2.50  
ธุรกิจวิศวกรรม 

รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา 
  29 ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 20% 
  39 คณิตศาสตร์ 1  ค่าน้ าหนัก 40% 
 49 ฟิสิกส์  ค่าน้ าหนัก 40% 
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา 
 29 ภาษาอังกฤษ  ค่าน้ าหนัก 50% 
 39 คณิตศาสตร์ 1  ค่าน้ าหนัก 50% 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
 จ านวน 1 ฉบับ 
2.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1:4) 6 ภาคการศึกษา ฉบับท่ีใช้ในการ      
     สมัครท่ีมีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้   
    เรียบร้อย) 
3.  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี admission.su.ac.th)       
     (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  
 

โครงการ Portfolio 
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
   - จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   - จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   - จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
2. แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  
 หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ 
 วิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  
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 -  ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
 -  ระดับชาติ 21-25 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
 -  ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
 -  ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
หมายเหตุ  ไม่รับตาบอดสี 

 
10080209302501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 5 คน 
คณุสมบตัิเฉพาะ 

1. รับสมัครผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือปีการศึกษา 2562  
2. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  

- จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตต่ าสุดของวิชา 28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือ
การได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังน้ี  
-  ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
-  ระดับชาติ 21-25 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
-  ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  
-  ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี)  

หมายเหตุ ไม่รับตาบอดสี 
 

10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
   (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. รับสมัครผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          
     (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของช้ัน ม.4-6)  
     โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี ้

- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
-    จ านวนหน่วยกิตรวมต่ าสุดของวิชา 28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
     2.1 ตาบอดท้ังสองข้าง 
     2.2 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
            ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ต้องได้ GPAX 6 ภาคการศึกษา ไมน่้อยกว่า 2.20  

วิธีการคัดเลือก 
รายละเอียดของทุกสาขาวิชาพิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบ

ประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ ในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

 - ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี) 
 - ระดับชาติ 21-25 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี) 

   - ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี) 



- 18 - 
 

 - ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน จ านวน 1 ช้ิน (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้    
     เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา 
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการ

ทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 
10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4 ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

4. ท่ีอยู่การส่งเอกสาร 
     ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                     มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

          เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
5. ปิดก าหนดการส่งใบรับสมัคร ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยส่งใบรับสมัคร และใบ ปพ.1:4 โดยถือวันท่ีตาม

ตราประทับท่ีไปรษณีย์ประทับส่ง เป็นส าคัญ  
6. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ด่วน หัวข้อการส่งเอกสาร ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืน ทุกกรณี 

 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 10 คน 
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ   
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของช้ัน ม.4-6)    
  2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้  
   2.1  ตาบอดท้ังสองข้าง 
   2.2  ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีต้องไม่มีภาวะตาบกพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  
     FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตา 
     บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
     (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 
   2.3  กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในดุลพินิจ 
     ของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลือก 
  1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
วิ ศ ว ก ร รม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ชีวภาพ 
  2. เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
   2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา 
   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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   ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา 
   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
 
10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 
 GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
2.  เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
 
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 ของสาขาวิชา 
 วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 ของสาขาวิชา 

 ธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
 
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์                
                          (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. รับสมัครผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
     (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของช้ัน ม.4-6) 
2. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือตาบอดท้ังสองข้าง 
3. กรณีท่ีผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
     คณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก  
  1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.20  

2. เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
ระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้   
      เรียบร้อยจ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1:4) รวม 6 ภาคการศึกษา 

ฉบับท่ีใช้ในการสมัคร ท่ีมีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ  
(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป  
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(ต้องลงนามรับรอง ส าเนาถูกต้อง) 
ที่อยู่การส่งเอกสาร 

1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

          เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
                (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

2. ปิดก าหนดการส่งใบรับสมัคร ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยส่งใบรับสมัคร และใบ ปพ.1:4 โดยถือวันท่ีตาม
ตราประทับท่ีไปรษณีย์ประทับส่ง เป็นส าคัญ 

3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ด่วน หัวข้อการส่งเอกสาร ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืน ทุกกรณี 
 

คณะดุริยำงคศำสตร์ 
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง   จ านวนรับ 15 คน  
คุณสมบัติเฉพาะ 
 GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 
หลักฐานการสมัคร 

1. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน  
2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี) 

วิธีการคัดเลือก 
1. ทดสอบความสามารถทางด้านธุรกิจเบ้ืองต้น ในรูปแบบการสอบออนไลน์ 

1.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจเบ้ืองต้น  
1.2 วิชาด้านธุรกิจเบ้ืองต้น  

2. สอบสัมภาษณ์ ในรูปแบบการสอบออนไลน์ 
 
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  จ านวนรับ 10 คน 
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  จ านวนรับ 15 คน 
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  จ านวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ ขับร้องคลาสสิก หรือแจ๊สได้ดี 
2. สาขาวิชาการแสดงดนตรี มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิกได้ดี  
3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊สได้ดี  
4. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก 

แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง  ๆตามท่ีก าหนดในเอกสารรายละเอียดแนวเพลงสอบเข้าได้ดี  
5. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ 

หลักฐานการสมัคร 
1. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน  
2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี) 
3. ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ จากสถาบัน

ดนตรี (ถ้ามี) ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันท่ีสมัครสอบ ตัวอย่างรายช่ือสถาบันดนตรีท่ีสามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่  
3.1 ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate 

(SMCC) เกรด 6 หรือ 
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3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ 
3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity เกรด 5 

4. ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส / ขับร้องคลาสสิกหรือแจ๊ส เกรด 6 โดยสามารถน าไปใช้ในการตัดสินผล ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกท่ีคณะวิชา / สาขาวิชาก าหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันท่ีสมัครสอบ (ถ้ามี) 

5. คลิปการแสดงดนตรีความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี 
www.youtube.com/Silpakorn Music) จากนั้นส่ง Link มาท่ี silpakorn.music.admission@gmail.com 

6. ผลงานการประพันธ์เพลงท่ีได้รับการเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซด์ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และ
ความส าเร็จของผลงาน จากนั้นส่ง Link มาท่ี silpakorn.music.admission@gmail.com (เฉพาะสาขาวิชา
ดนตรีเชิงพาณิชย์) 

วิธีการคัดเลือก การจัดสอบความสามารถทางด้านดนตรี และสอบสัมภาษณ์ ในรูปแบบออนไลน์  
   วันอังคารท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 
 หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการสมัครในวันอาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน 2563 ท่ี silpakorn.music.admission@gmail.com 
 

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวนรับ 50 คน 
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า จ านวนรับ 50 คน 
10080311500403B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร จ านวนรับ 50 คน 
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ านวนรับ 40 คน 
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
 GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
วิธีการคัดเลือก 

ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนนดังนี้ 
  1) ผลการศึกษา         ค่าน้ าหนัก 70% 
  2) Portfolio       ค่าน้ าหนัก 30% 
  3) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวง  

สาธารณสุข 
  4)  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป้นอุปสรรคต่อ 
    การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
เอกสารประกอบการสมัคร  

- ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติด  
  รูปถ่าย  

- ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.1) จ านวน 6 ภาคการศึกษา (ม.4-6) หรือ
เทียบเท่า  

- ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรกรรม, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ  
  พานิชยการ)  
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
  - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากรดาษ A4 ประกอบด้วย  
  - เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับการพัฒนา  
  ประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”  

mailto:silpakorn.music.admission@gmail.com
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  - เอกสารหรือใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะเกษตร จิตอาสา หรือโครงการ  
  คุณธรรม จริยธรรม (ถ้ามี)  
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารเมื่อการคัดเลือกส้ินสุดแล้ว  
ที่อยู่การส่งเอกสาร  
 1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครท่ีด าเนินการสมัครและส่ังพิมพ์ทาง Website พร้อมท้ังเอกสารและหลักฐานการ  
  สมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น โดย  
  จ่าหน้าซองถึง  โครงการรับสมัครนักศึกษา SU-TCAS รอบท่ี 5 (คุณชาตรี ค าเอก)  
      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
      เลขท่ี 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120  
 2. วิธีการส่ง  
  2.1 ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน หรือ  
  2.2 อัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร admission.su.ac.th  
 

คณะวิทยำกำรจัดกำร (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
10080312610201B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์  จ านวนรับ 5 คน 
                            (โครงการพิเศษ)  
10080312610202B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
10080312610203B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ   จ านวนรับ 50 คน 
                            (โครงการพิเศษ)  
10080312610601B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ค่าน้ าหนัก 100% 
     01 ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 20% 
     02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 20% 
     03 ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก 30% 
     04 คณิตศาสตร์      ค่าน้ าหนัก 30% 

 
10080312610501B  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)              จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ค่าน้ าหนัก 100% 
  01 ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 20% 
  02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 20% 
  03 ภาษาอังกฤษ    ค่าน้ าหนัก 20% 

04 ณิตศาสตร์      ค่าน้ าหนัก 40% 
 

10080312611001B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ   จ านวนรับ 20 คน 
             (โครงการพิเศษ)   
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ค่าน้ าหนัก 100% 
  01 ภาษาไทย  ค่าน้ าหนัก 20% 

      02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 20% 
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      03 ภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก 30% 
                04 คณิตศาสตร์  ค่าน้ าหนัก 30% 
 
10080312620101B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ค่าน้ าหนัก 100% 
  01 ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 20% 
  02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 25% 
  03 ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก 35% 
  04 คณิตศาสตร์      ค่าน้ าหนัก 20% 
 
10080312620102B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ค่าน้ าหนัก 100% 
  01 ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 20% 
  02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 25% 
  03 ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก 30% 
  04 คณิตศาสตร์      ค่าน้ าหนัก 25% 
 
10080312903101B หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
10080312903501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน               จ านวนรับ 10 คน 
วิธีการคัดเลือก 
  ใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ค่าน้ าหนัก 100% 
  01 ภาษาไทย         ค่าน้ าหนัก 25% 
  02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 25% 
  03 ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ าหนัก 25% 
  04 คณิตศาสตร์      ค่าน้ าหนัก 25% 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
 1. ใช้คะแนน 
  (1) O-NET  ค่าน ้าหนัก 30% 

   01 ภาษาไทย   
   02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   03 ภาษาอังกฤษ   
   04 คณิตศาสตร์   
   05 วิทยาศาสตร์   

  (2) GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน ้าหนัก 40% 
  (3) 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  ค่าน ้าหนัก 30% 
 
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  
     วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 5 คน 
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10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  
     วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)   จ านวนรับ 5 คน 
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  
     วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)   จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

2. ผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยได้ใน
ระดับดี 

3. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ท่ีมีช่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบ หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบ
แล้ว 2 ครั้ง 

4. ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค หรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก) 
ส าหรับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 
2. O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 

01 ภาษาไทย  
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
03 ภาษาอังกฤษ  
04 คณิตศาสตร์  
05 วิทยาศาสตร์  

3. คะแนนความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ตามท่ีสาขา/วิชาเอกก าหนด 
85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 10% 
71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) ค่าน้ าหนัก 20% 
72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก 20% 

ส าหรับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
ใช้คะแนนจากผลการศึกษา (Transcript) หรือผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา 
1. หมวดวิชาคณิตศาสตร์ (Math) หรือ 
2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) หรือ 
3. หมวดวิชาศิลปะ (Art)  

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (เขียนช่ือด้านหลังรูป) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. เอกสารส าหรับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 ส าเนาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ท่ีแสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา มีการ
รับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) พร้อม
ลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 

4. เอกสารส าหรับผู้สมัครท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย 



- 25 - 
 

4.1 ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary 
School Completion) จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ GED หรือ A Level Diploma หรือ High 
School Diploma เป็นต้น 

4.2 เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน 
จากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ (ตรวจสอบเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระบบคัดเลือกกลาง (ทปอ) ประจ าปี 2563 ดังเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัคร 

4.3 ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary 
School Completion) จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ GED หรือ A Level Diploma หรือ High 
School Diploma เป็นต้น 

4.4 เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน 
4.5 ส าเนาหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย (ประกาศระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 ) หรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 

วิธีการส่งเอกสารและที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน 
2. ท่ีอยู่การส่ง: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (เมืองทองธานี) 
  เลขท่ี 80 ถนนป็อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ 
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
3. https://www.admission.su.ac.th 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

10080313901101B หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 25 คน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 1. ใช้คะแนน ดังนี ้
  1.1 GPAX 6 ภาคการศึกษา   ค่าน้ าหนัก 20%  
  1.2 O-NET    ค่าน้ าหนัก 30%  

01 ภาษาไทย 
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
03 ภาษาอังกฤษ    
04 คณิตศาสตร์  

     05 วิทยาศาสตร์ 
1.3 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   

85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  ค่าน้ าหนัก 30%   
71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)  ค่าน้ าหนัก 20%   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 
 1. ใช้คะแนน ดังนี ้
  1.1 GPAX 6 ภาคการศึกษา   ค่าน้ าหนัก 20%  
  1.2 O-NET    ค่าน้ าหนัก 30%  

01 ภาษาไทย 
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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03 ภาษาอังกฤษ    
04 คณิตศาสตร์  

    05 วิทยาศาสตร์   
  1.3  ความถนัดท่ัวไป GAT  ค่าน้ าหนัก 50%   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 
 1. ใช้คะแนน ดังนี ้
  1.1 GPAX 6 ภาคการศึกษา   ค่าน้ าหนัก 20%  

1.2 O-NET    ค่าน้ าหนัก 30%  
01 ภาษาไทย 
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
03 ภาษาอังกฤษ    
04 คณิตศาสตร์  
05 วิทยาศาสตร์     

1.3 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   
85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  ค่าน้ าหนัก 30%   

  ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT  ค่าน้ าหนัก 20% 
 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)    

     78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)   
     79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)   
     80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)        เลือก 1 กลุ่มวิชำภำษำเท่ำนั้น 
     81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)   
     82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)   
     83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)   
 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
10080190220101G หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
10080190610201G หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน 
10080190620101G หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 50 คน  
คุณสมบัติเฉพาะ 
 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ  
     ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชาการออกแบบสือ่สารดิจิทัล 
- ผลสอบภาษาอังกฤษTOEFL (ITP = 543 / IBT = 72) หรือ IELTS (5.5) หากไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ 

จะต้องผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษโดยการทดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ  
- สัมภาษณ์ออนไลน์ น าเสนอ (Present) ผลงานตามแฟ้มสะสมงาน (Portfolio 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการสินค้าหรูหรา 
- ผลสอบภาษาอังกฤษTOEFL (ITP = 543 / IBT = 72) หรือ IELTS (5.5) หากไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ 

จะต้องผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษโดยการทดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ  
- สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้รอบตัว ความมุ่งมั่นท่ีจะเข้าเรียน ทัศนคติ และการส่ือสาร 
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เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส าหรับสาขาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ แบบ

รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ก าหนดส่งเอกสารประกอบการสมัคร  
 1. ภายในวันท่ีสมัคร 
วิธีการส่งเอกสารประกอบการสมัคร  
 1. ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน 
 2. ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง 

ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
ที่อยู่การส่งเอกสาร 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณพรชนก คล้ายนาค) 
 เลขท่ี 72 ช้ัน 8-9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม  
 ถนนเจริญกรงุ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทร 02-639-7521-3 

วันและเวลาสอบสัมภาษณ์  
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

********* 
 


