
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 1 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
ปฏิทินการรับสมัครฯ ประจ าปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที ่ 1
ดังต่อไปนี้ 

จ านวนรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะวิชา รอบ 1 ช่วงที่ 1 

ล าดับ คณะวิชา จ านวนรับ 
1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 

2 มัณฑนศิลป์ 322 

3 อักษรศาสตร์ 10 
4 วิทยาศาสตร์ 60 

5 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 666 

6 ดุริยางคศาสตร์ 90 
7 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 410 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 

 รวมทั้งสิ้น 1,698 
 

หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th และ  
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th 

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

 

admission.su.ac.th
https://reg.su.ac.th/
https://student.mytcas.com/
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ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือที่
เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่กองบริหารงาน
วิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และคณะวิชาต่าง ๆ  

โทรศัพท์ : 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ต่อ 200331-200332 
Facebook : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ 
คณะวิชา Website เบอร์โทรศัพท์ Facebook 

จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

Entech Silpakorn 

ดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 0-2001-9292, 09-5261-4071 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

www.asat.su.ac.th 0-3259-4037-8,
0-3289-9686 ต่อ 311010

Asat Silpakorn 

วิทยาการจัดการ www.ms.su.ac.th 0-3259-4028,
0-3289-9686 ต่อ 312004 ,
312005, 312006

Faculty of Management 
Science, Silpakorn 
University 

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

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงท่ี 1 

 

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

หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตัยกรรมไทย (5 ป)ี 10 

คณะมัณฑนศิลป์ 322 
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์   

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน 50 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 48 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 40 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา 50 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 40 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ 40 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 40 
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน 2 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา 2 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 2 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ 2 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 2 

คณะอักษรศาสตร์ 10 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรไีทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม   

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศลิปไ์ทย) 5 
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย   

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะวิทยาศาสตร์ 60 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 15 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 666 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกต)ิ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 35 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส์ 25 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40 

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 5 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกต)ิ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 30 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส์ 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 5 
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทกึข้อตกลง (MOA)   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 11 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 11 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ 11 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 11 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 11 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 11 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส์ 11 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 11 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 11 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 11 

คณะดุริยางคศาสตร์ 90 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพเิศษ) 10 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ) 5 



- 7 -

หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 25 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง  
วิชาเอกการจัดการและพฒันาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ) 

15 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 410 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 60 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและการสื่อสารทางการเกษตร 50 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 16 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการออกแบบ 
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 

20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการออกแบบ 
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 

30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการออกแบบ 
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ) 

20 

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 4 

มหาาวิทยาลัยศิลปากร 1,698 
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รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที ่1 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)                       จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ  

2. เป็นผู ้ที ่ก าลังศึกษาอยู ่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื ่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 
ค านวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ 

3. เป็นผู ้ส  าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู ่ในปีส ุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็น
เวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องน าเอกสารแสดงผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต ่ากว่า 3.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือ
รับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

2.1 แฟ้มสะสมผลงาน จ านวน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ) โดยจัดท าเป็นรูปเล่มขนาด A4 ใน
รูปแบบใดก็ได ้ 

2.2 ในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย 
- ส าเนาผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ

ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 
- เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 

1 หน้ากระดาษ A4 
- ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการ

ออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 

- ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที ่ 1 ดาวน์โหลดได้ที ่เว ็บไซต์ 
https://www.arch.su.ac.th ในเมนู Admissions > เอกสารส าหรับนักศึกษาใหม่ 

- ส าเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

https://www.arch.su.ac.th/
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3. การสัมภาษณ์ 
3.1) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

การจัดส่งเอกสาร  
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า  

“SU-TCAS65 รอบ 1 ช่วงที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย” มาตามท่ีอยู่ด้านล่างนี้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

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

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

******************** 
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คณะมัณฑนศิลป์ 
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์                               
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                   จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                               จ านวนรับ 48 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์                                               จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                                    จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                        จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                           จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)                     จ านวนรับ 40 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั ้นปีที ่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษา          

ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาคัดเล ือกจากแฟ้มสะสมผลงาน ผู ้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่ากว ่า ร ้อยละ 60               

ของคะแนนแฟ้มสะสมผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้ม
ผลงาน (Portfolio) 

2. การสอบสัมภาษณ ์
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.  ณ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 

กรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 

และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.2 ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.3 สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

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

แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูล
การสมัครสอบ 

https://admission.su.ac.th/
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ภาพตัวอย่าง การแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบนกระดาษขนาด A3 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ (ผลงานจริง) รวบรวมผลงานทุกชิ้นในแฟ้มผลงาน
ขนาด A3 ส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มสะสมผลงาน ตามล าดับ ดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th บนกระดาษขาวขนาด A4  
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1) 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า      
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ผลงานตามที่คณะก าหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่ก าหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอ่ืนใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  

โดยให้ผู้สมัครท าผลงานวาดเส้นและผลงานออกแบบตามโจทย์ของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา               
(เลือกเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) ลงในกระดาษตามที่สาขาวิชาและหัวข้อที่ก าหนดไว้ให้ ดังนี้ 

❖ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นด้วยดินสอด าลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริง

เท่านั้น ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 5 ผลงาน ดังนี้ 
1. หุ่นนิ่งรวม รูปทรงเลขาคณิต จ านวน 1 ผลงาน 
2. หุ่นนิ่งรวม ผัก , ผลไม้ , ดอกไม้ จ านวน 1 ผลงาน 
3. หุ่นนิ่งรวม วัตถุมันวาว , วัตถโุปร่งใส จ านวน 1 ผลงาน 
4. หุ่น Portrait ตนเอง จ านวน 1 ผลงาน  
5. วาดเส้นทัศนียภาพที่มีสถาปัตยกรรมประกอบไม่จ ากัดเทคนิค จ านวน 1 ผลงาน 

หมายเหตุ :  ให้ผู้สมัครแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละหัวข้ออย่างเป็นล าดับ โดยเรียงดังนี้       
1. ภาพร่างโครงสร้างโดยรวม 
2. ภาพโครงสร้างที่สมบูรณ์ 
3. ภาพโครงสร้างที่สมบูรณ์ พร้อมก าหนดน ้าหนัก แสงเงาโดยรวม 
4. ผลงานวาดเส้นที่สมบูรณ์ (ตามตัวอย่างภาพแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
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ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานออกแบบสาขาวิชาออกแบบภายใน ลงบนกระดาษขนาด A3              
จ านวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย 

1. Sketch design ห้องนอน จ านวน 1 ผลงาน 
2. Sketch design ห้องรับแขก จ านวน 1 ผลงาน 
3. Sketch design ห้องครัว จ านวน 1 ผลงาน 
4. Sketch design ห้องน  า จ านวน 1 ผลงาน 
5. ผลงานออกแบบอื่น ๆ ที่ผู้สมัครต้องการน าเสนอ จ านวน 1 ผลงาน 
6. เขียนบทความ หัวข้อ “เป้าหมายชีวิต ในอีก 5 ปีข้างหน้า” จ านวน 1 หน้ากระดาษ A4 

(พิมพ์ตัวอักษรขนาด 16 Angsana New) 
หมายเหตุ :  -  ผลงาน Sketch design ก าหนดให้แต่ละชิ นงานใช้เทคนิคหรือใช้สีที่แตกต่างกัน เช่น                   

ถ้าเลือกใช้สีน  าให้ใช้ได้ชิ นงานเดียว งานชิ นอื่นต้องใช้เทคนิคสีอื่น หรือเทคนิคอ่ืน 
     -  ผลงาน Sketch design ต้องจัดวางรูปแบบองค์ประกอบหน้ากระดาษท่ีต่างกัน 

ผลงานอ่ืน ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าประกาศนียบัตรตัวจริง หรือ
หลักฐานการร่วมกิจกรรมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั งหนึ่ง  

 

❖ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้น ลงในกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั น           

ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 4 หัวข้อ ดังนี  
1. วาดหุ่นนิ่ง (Still life) ไม่จ ากัดจ านวนหุ่นนิ่งในรูป จ านวน 2 รูป 
2. วาดภาพมือหรือเท้า จ านวน 1 รูป 
3. วาดภาพใบหน้าตนเอง (portrait) จ านวน 1 รูป 
4. วาดภาพทิวทัศน์ (Plain air / Landscape) จ านวน 1 รูป 

ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครส่งแฟ้มรวบรวมผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยออกแบบ
และจัดวางผลงานแต่ละชิ้น ลงในกระดาษขนาด A4 ไม่จ ากัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
และสามารถส่งจ านวนมากกว่าที่ก าหนดได้ ประกอบด้วย 

1. ผลงานออกแบบโลโก้องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และ
การสื่อสาร จ านวน อย่างน้อย 5 ชิ้น  

2. ผลงานออกแบบตัวอักษร เป็นค าหรือข้อความสั้น ๆ ที่สื ่อสารถึงตัวตนของผู ้สมัคร   
จ านวน อย่างน้อย 5 ชิ้น 

3. ผลงานออกแบบอินโฟกราฟิกที ่ม ีเน ื ้อหาเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม ขนาด 6 x 8 นิ้ว                
อย่างน้อย 5 ชิ้น 

4. ภาพสเก็ตช์สตอรี ่บอร ์ดภาพยนตร์โฆษณาสินค้าหรือบร ิการ โดยในแต่ละเรื่ อง
ประกอบด ้ วย  ภาพไม ่น ้ อยกว ่ า  12 ภาพ พร ้อมค  าอธ ิบายภาพและเส ี ย ง                           
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จ  านวนอย ่ างน ้อย  5  เร ื ่ อง  ผ ู ้ สม ัครสามารถดาวน ์ โหลดเทมเพลทได ้ จา ก
https://www.facebook.com/viscom.dec.su    

5. ผลงานออกแบบหรือผลงานศิลปะส่วนบุคคลที่ผู้สมัครมีความถนัดหรือมีความสนใจเป็น
พิเศษ เช่น การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์สั้น การท าภาพ 3 มิติ 
การวาดการ์ตูน แอนิเมชั ่น การออกแบบคาแรกเตอร์ หรืออื ่น  ๆ อย่างน้อย 5 ชิ้น         
(งานส่วนนี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไร) หากผู้สมัครมีเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่ผลงาน         
อยู่แล้ว สามารถใส่ link หรือ QR Code แทนการพริ้นท์ได้ หรือน าเสนอทั้งสองแบบ 

ผลงานอ่ืน ๆ เช่น ประกาศนียบัตร / รางวัล (ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้อง
น าประกาศนียบัตรตัวจริง มาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง  

หมายเหตุ :  จัดรวบรวมผลงานทุกชิ้นใส่ลงในแฟ้มผลงานขนาด A3 
 

❖ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ให้ผู ้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นและผลงานออกแบบสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ลงบนกระดาษ  

ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 7 หัวข้อ ดังนี้ 
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ท าให้มีการใช้บริการเดลิเวอรี่มากขึ้น 

จนท าให้เกิดขยะจากระบบเดลิเวอรี่มากมาย เช่น กล่องอาหาร ถุงพลาสติก พลาสติกกัน
กระแทก ลังกระดาษ เศษช้อนพลาสติก ถุงซอส ฯลฯ  

1.1 ให้ผู้สมัครน าเศษวัสดุเหล่านี้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ของตกแต่งบ้าน หรือของใช้
ภายในบ้าน หรือของเล่น หรืออ่ืน ๆ ที่มีการใช้สอยแตกต่างกัน (จ านวน 3 ผลงาน) 

1.2 ให้ผู้สมัครเลือกผลงานจากข้อ 1.1 มา 1 ผลงาน ท าโมเดลชิ้นงาน โดยท าจากวัสดุ
ตามที่ได้ออกแบบ และถ่ายภาพชิ้นงานในมุมต่าง ๆ จัดเรียงลงในกระดาษ A3 
(จ านวน 1 ชิ้นงาน) 

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านส าหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุอยู่ช่วงพักฟ้ืนที่บ้านที่พักอาศัยอยู่
เพียงล าพัง เช่น ที่เกิดจากการเข้าเฝือก ขาหัก แขนหัก ฯลฯ ซึ่งจะมีปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน ให้ผู ้สมัครออกแบบอุปกรณ์การอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้ป่วยภายในบ้าน 
(จ านวน 1 ผลงาน) 

3. ผลิตภัณฑ์ส าหรับปลูก ตกแต่ง หรือดูแลต้นไม้ (จ านวน 1 ผลงาน) 
4. ให้ผ ู ้สม ัครเข ียนภาพมือถ ือแก ้วน  ้าแบบใส ด ้วยด ินสอด  า ลงแสงเงาให ้ เหม ือนจริง                  

(จ านวน 1 ภาพ) 
5. ให้ผู้สมัครเขียนภาพรองเท้าผ้าใบส าหรับเรียนพละศึกษา ด้วยดินสอด า ลงแสงเงาให้เหมือนจริง 

(จ านวน 1 ภาพ) 

https://www.facebook.com/viscom.dec.su
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6. ให้ผู้สมัครเขียนภาพเครื่องครัวโลหะ อย่างน้อย 2 ชิ้น จัดองค์ประกอบให้สวยงาม ด้วยดินสอด า 
ลงแสงเงาให้เหมือนจริง (จ านวน 1 ภาพ) 

7. ให้ผู ้สมัครเขียนภาพหน้าบ้านของตนเอง จากมุมหน้าบ้าน โดยจัดองค์ประกอบให้สวยงาม 
พร ้อมแนบภาพถ่ายหน ้าบ้ านค ู ่ก ับตนเอง โดยต ิดร ูปถ ่ายมาทางด ้านหล ังกระดาษ                       
(จ านวน 1 ภาพ) 

  ข้อก าหนดการเขียนภาพโจทย์ข้อที่ 1.1 ข้อ 2 และข้อ 3 
   1.  ใช้กระดาษขาว ขนาด A3 ไม่จ ากัดจ านวนแผ่น รายละเอียดในแต่ละงานออกแบบประกอบด้วย  

- ค าอธิบายแนวคิดในการออกแบบ (Concept)  
- ภาพทัศนียภาพ (Perspective)  
- ภาพด้าน (Orthographic View) จ านวน 3 ด้านขึ้นไป พร้อมบอกขนาด หรือภาพอ่ืน ๆ  

                                   เช่น ภาพแสดงรายละเอียด (Detail) ภาพแสดงการใช้งาน (Usage) ภาพแสดงประกอบ
(Assembly) 

2. ผลงานท ั ้ งหมดให้ ผ ู ้ สม ัครถ ่ ายภาพ สแกนผลงานเป ็น ไฟล ์ด ิ จ ิท ั ล  ส ่ ง เข ้ ามาทาง                                    
E-mail : info.productdec@gmail.com ของภาควิชาฯ จ านวน 1 ชุด และผลงานจริงให้ส่งทาง
ไปรษณีย ์

ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง  

❖ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครทุกคนจัดท าผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอด าลงบนกระดาษ  ขนาด A3 

โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั น ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 7 หัวข้อ ๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี  
1.   ใบหน้าตนเอง 
2.   บุคคลครึ่งตัว 
3.   มือหยิบจับหรือถือแก้วใส 
4.   ขวดใส แจกัน ดอกไม้ และผลไม้ วางบนผ้ายับ 
5.   ภาชนะโลหะ วัตถุมันวาว จ านวน 3 ชิ น วางอยู่รวมกันบนผ้ายับ 
6.   รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ 
7.   ทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมประกอบต้นไม้ 

หมายเหตุ :  -  ผลงานทุกชิ นต้องเขียนจากแบบจริง 
-  แนบภาพถ่ายตนเองกับแบบที่จัดตามโจทย์แต่ละหัวข้อมาเป็นหลักฐานในแฟ้มผลงานด้วย 

 

ผลงานออกแบบ  ให้ผู้สมัครส่งผลงานจริง โดยท าลงในกระดาษ ขนาด A3 (ขนาด 29.7 x 42.0 ซม.)            
ผลงานละ 1 แผ่น โดยให้ผู้สมัครท าทุกข้อ ดังนี  

1. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้ชาย ด้วยเทคนิคสีไม้ 

mailto:info.productdec@gmail.com
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2. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้หญิง ด้วยเทคนิคสีไม้ 
3. ผลงานภาพดอกไม้ในแจกัน ด้วยเทคนิคสีน  า 
4. ผลงานการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “การประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย

กับสังคมปัจจุบัน” ด้วยเทคนิค สีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก เท่านั น 
5. ผลงานออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “อาหารไทย” ด้วยเทคนิค  

สีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก เท่านั น 
หมายเหตุ :   ข้อ 1 - 3  ผลงานทุกชิ นต้องเขียนจากแบบจริงและแนบภาพถ่ายตนเองกับแบบที่จัดตาม

โจทย์ แต่ละหัวข้อมาเป็นหลักฐานในแฟ้มผลงานด้วย 
 

ผลงานอ่ืน ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั งหนึ่ง  

 

❖ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอด า ลงบนกระดาษขนาด A3              

โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั น ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 5 หัวข้อ ๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี  
1.  ภาพใบหน้าตนเอง 
2.  มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ 
3.  ขวดน  าดื่มพลาสติกใส และแก้วน  าใส ที่บรรจุน  าอย่างน้อยหนึ่งในสาม 
4.  ภาชนะโลหะ จ านวน 3 ชิ น 
5.  ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ 

หมายเหตุ :  ผลงานทุกชิ นต้องเขียนจากแบบจริง 
 

ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคดังต่อไปนี  ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็น
ผลงานจริงเท่านั น 

1. ลวดลายแผ่นกระเบื อง ขนาด 10 x 10 ซม. จ านวน 4 แผ่น โดยให้มีลวดลายที่
ต่อเนื่องกันได้ 

2. ชุดกาแฟ ประกอบด้วย กา 1 ใบ ถ้วยกาแฟ 1 ใบ พร้อมจานรอง 1 ใบ 
3. โคมไฟแขวนเพดานส าหรับประดับตกแต่ง ขนาดตามความเหมาะสม 
4. บ้านนก ขนาดตามความเหมาะสม 

ทั งนี ให้เขียนภาพด้านหน้า (Front View) ภาพด้านข้าง (Side View) ภาพด้านบน (Top View) 
พร้อมบอกขนาด และเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ระบายสีและอธิบายที่มาแนวความคิดในการออกแบบ 

ผลงานอ่ืน ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั งหนึ่ง  
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❖ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
ผลงานวาดเส้น  ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอด า ลงบนกระดาษขนาด A3           

โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั น ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 4 หัวข้อๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี  
1. ภาพใบหน้าตนเอง 
2. ภาพมือถือขวดน  าดื่มพลาสติกใส 
3. ภาพสถาปัตยกรรมมีต้นไม้ประกอบ  
4. วาดภาชนะโลหะมันวาว 

 

ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานเครื่องประดับ จ านวน 5 ผลงาน ท าผลงานออกแบบลงใน
กระดาษ ขนาด A3 โดยสิ่งที่จะต้องมีในแต่ละแผ่น ประกอบด้วย 

1. แบบร่างผลงาน (Sketch) และแผนผังความคิดที่แสดงที่มาของแรงบันดาลใจ 
(Mind Mapping) 

2. ภาพแสดงการเขียนแบบ (Working Drawing) ได้แก่ ภาพด้านหน้า (Front View) 
ภาพด้านข้าง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสีให้เรียบร้อย
สวยงาม (Rendering) 

3. อธิบายแนวความคิด การสวมใส่ พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 
 

ผลงานอ่ืน ๆ  เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั งหนึ่ง  

 

❖ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้น (Drawing) ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็น               

ผลงานจริงเท่านั น จ านวน 3 ชิ น หัวข้อละ 1 ชิ นงาน ตามหัวขอ้ต่อไปนี   
1. ผ้า (จัดวางตามอัธยาศัย)  
2. ภาพเหมือนตนเอง (หน้าตรง หรือหัน 45 องศา โดยไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด) 
3. มือ (ในอิริยาบถที่แบยืดออก หรือปล่อยงอตามธรรมชาติ โดยไม่อยู่ในอิริยาบถก ามือ) 

 

ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครออกแบบ ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั น 
ให้ผู้สมัครสอบเตรียมผลงานการออกแบบคอลเล็คชั่นเสื อผ้า 1 collection จ านวน 5 ชุด ในหัวข้อ 

“ตัวตนของฉัน” ที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองโดยใคร่ครวญจากสิ่งที่ตนเองชอบซึ่งน ามาเป็นแรงบันดาลใจ   
โดยจัดท าเป็น Moodboard มีค าอธิบายที่มาของแนวคิด เหตุผลในการเลือกใช้สี ให้เข้าใจและ

กระชับ ภาพวาด Collection ชายหรือหญิง หรือผสมคละรวมกันทั งหมด จ านวน 5 ชุด ทั งด้านหน้าและ
ด้านหลัง จัดวางองค์ประกอบและรูปแบบวิธีการน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  และ Flat Pattern ที่แสดง
รายละเอียดของทั ง 5 ชุด 

สิ่งที่จะต้องส่ง คือ ขอให้ผู้สมัครท างาน 6 แผ่น (ขนาด A3)  คือ  
1. Moodboard Board 1 แผ่น 
2. Illustration ที่ลงสีด้านหน้า + หลัง ให้สวยงามเรียบร้อย 5 ชุด พร้อม Flats Pattern 

และค าบรรยายใต้ภาพ (1 ชุด ต่อ 1 แผ่น รวมเป็น 5 แผ่น)  
     หมายเหตุ :  จัดรวบรวมผลงานทุกชิ นใส่ลงในแฟ้มผลงานขนาด A3 
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ผลงานอ่ืน ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั งหนึ่ง  

 

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

เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน)            
โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้ 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                      กรุณาส่ง   
                                                                     รอบ 1 ช่วงที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์ 
ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั น) 
 (   )  ออกแบบภายใน 

 (   )  ออกแบบนิเทศศิลป์ 

 (   )   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 (   )   ประยุกตศิลปศึกษา 

 (   )    ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

 (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

 (   )   ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

              โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ                     
               และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2565 
                              
                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200 

คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน PORTFOLIO และเอกสารทุกกรณี 

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


- 18 - 
 

เอกสารหมายเลข 1  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2565 | รอบ 1 ช่วงที่ 1 
         โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  

 
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)    
                (   )  ออกแบบภายใน                           (   )  ออกแบบนิเทศศิลป์ 
                  (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ์                           (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
                  (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา             (   )  ออกแบบเครื่องประดับ 
                  (   )  ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

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

ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. _________________ 
       คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________ 
หรือ  
ผูส้มัครก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________ 
ทั งนี  ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________  

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

แฟ้มสะสมผลงานท่ีส่งสมัคร ประกอบด้วย 
1. ผลงานวาดเส้น    จ านวน ________________________ ชิ น 
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีสมัคร จ านวน ________________________ ชิ น 
3. ผลงานอื่นๆ เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานท่ีแสดงทักษะอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวน ________ ชิ น 

 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ นท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานนี ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้

สร้างสรรค์ผลงานชิ นใด-ชิ นหน่ึง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 

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

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ ว 
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โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน           จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                          จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์                                          จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                             จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                         จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                      จ านวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)                       จ านวนรับ 2 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 

วิธีการคัดเลือก 
1. คณะกรรมการฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันพิจารณาด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่

มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 
2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มี

คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแฟ้ม
ผลงาน มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

3. การสอบสัมภาษณ์  
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที ่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ คณะมัณฑนศิลป์             

วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร (onsite) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา 

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบ
เครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงใน

แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

https://admission.su.ac.th/
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ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 ทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั น              
โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน เรียงตามล าดับดังนี  ประกอบด้วย 

1.   ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์  https://admission.su.ac.th               
บนกระดาษขาว ขนาด A4  

2.   แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2) 
3.   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานช่วงชั นที่ 4 (ปพ. 1)  
4.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5.   หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 6.   ผลงานการออกแบบ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 ทีจ่ัดท าด้วยตนเอง ดังนี  
    -  ผลงานวาดเส้น (Drawing) ไม่ต่ ากว่า 5 ผลงาน 
    -  ผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่สมัคร ไม่ต่ ากว่า 5 ผลงาน 

การจัดส่งเอกสาร 
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทั งเอกสารหลักฐานการสมัคร

สอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น  (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดัง
รายละเอียดด้านล่างนี  

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 

   
 

 

 
 
 

ชื่อผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                          กรุณาส่ง   
                                                                          รอบ 1 ช่วงท่ี 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์ 
ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั น) 
  (   )   ออกแบบภายใน 

  (   )   ออกแบบนิเทศศิลป์ 

   (   )   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  (   )   ประยุกตศิลปศึกษา 

  (   )    ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

  (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

  (   )   ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

                         โครงการที่ 2 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 

                              
                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200 

คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน PORTFOLIO และเอกสารทุกกรณ ี

https://admission.su.ac.th/
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เอกสารหมายเลข 2  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2565 | รอบ 1 ช่วงที่ 1 
                                           โครงการที่ 2 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)    
                  (   )  ออกแบบภายใน                           (   )  ออกแบบนิเทศศิลป์ 
                  (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ์                           (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
                  (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา             (   )  ออกแบบเครื่องประดับ 
                  (   )  ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

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

ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. _________________ 
       คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________ 
หรือ  
ผูส้มัครก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________ 
ทั งนี  ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________  

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

แฟ้มสะสมผลงานท่ีส่งสมัคร ประกอบด้วย 
1. ผลงานวาดเส้น    จ านวน ________________________ ชิ น 
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีสมัคร จ านวน ________________________ ชิ น 
3. ผลงานอื่นๆ เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานท่ีแสดงทักษะอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวน ________ 

ชิ น 
 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ นท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานนี ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้

สร้างสรรค์ผลงานชิ นใด-ชิ นหน่ึง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 

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

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ ว 
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คณะอักษรศาสตร์ 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)       จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต ่ากว่า 2.50  

2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50   

3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทยและหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทย 

และ/หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้า
ร่วมอบรมด้านดนตรีไทย โดยมีหลักฐานแสดง อาทิเช่น 

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

2. สัมภาษณ์   
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564 

- ผ่านการคัดเลือกจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   25 คะแนน 
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย   40 คะแนน 
- ทัศนคติ       25 คะแนน 
- บุคลิกภาพ       10 คะแนน 

 หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5) 

https://admission.su.ac.th/
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3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
ส่วนที่ 2  ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น 

*** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว *** 

การจัดส่งเอกสาร 
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง

ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (ไม่ต้องอัปโหลดในระบบรับสมัคร) โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา (รอบ 1 ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 
คณะอักษรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต.พระปฐมเจดีย์   
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม 73000 

2. ก าหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย   
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50

2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมในกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50

3. เงื ่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที ่ได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบัน
หน่วยงานต่าง ๆ

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถ

ด้านภาษาไทยในสถาบันหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหลักฐานแสดง อาทิ
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ความสามารถด้านภาษาไทย 
1.2 ประกาศนียบัตร (ถ่ายเอกสารหรือเป็นรูปภาพขนาดเท่าของจริงไม่เล็กเกิน 40% กว่าของจริง 
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
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2. สอบสัมภาษณ์
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564   
2.2 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 40 คะแนน 
2.3 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 
  (1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทย    60 คะแนน 

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5)
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
ส่วนที่ 2  ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น 

*** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว *** 

การจัดส่งเอกสาร 
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง

ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (ไม่ต้องอัปโหลดในระบบรับสมัคร) โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา (รอบ 1 ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 
คณะอักษรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต.พระปฐมเจดีย์   
อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม 73000 

2. ก าหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ
********************** 

https://admission.su.ac.th/
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คณะวิทยาศาสตร์ 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา   จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล    จ านวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั นมัธยมศึกษา ชั นปีที่ 6
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 

2.1 ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

2.2 ได้รับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
จัดโดยสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ 

2.3 ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

2.4 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
(สสวท./สพฐ./วมว.) โดยจะต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สสวท./สพฐ./ 
วมว. 

2.5 เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับโรงเรียนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก 

2.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00  ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 
(ม.4 – ม.5 เทอมปลาย) 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
2. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั งลงลายมือชื่อ

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

3. สอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์)
ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
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สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าศึกษาในโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์จะท าการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาและขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการนี  

จ านวน 30 คน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ดังนี  
- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับเงิน จ านวน 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ปกติ ในชั นปีที่ 1
- ส่วนในชั นปีที่ 2 ชั นปีที่ 3 และ ชั นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ นปีที่ 1

หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่า 2.75 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75
จะไม่มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษานั น หากมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ก็จะได้รับทุนในปีการศึกษา
ถัดไป โดยจะให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปี

 ทั งนี  ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัคร  
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั งหมดในรูปเล่มของ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยให้เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4   

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

พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
5. หนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (กรณีสมัครตามคุณสมบัติขอ้ 2.4 และข้อ 2.5)
6. ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอ่ืน ๆ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
7. ส าเนารายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน พร้อมเซ็นรับรองส าเนา

ถูกต้อง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย

การจัดส่งเอกสาร   
1. ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสาร

ดังนี 
กรุณาส่ง  ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3414 - 7003 

ทั งนี  ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์) 
2. ก าหนดส่ง ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ

เอกสาร เป็นส าคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

********************* 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        จ านวนรับ 10 คน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร          จ านวนรับ 30 คน  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์          จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี        จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์     จ านวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์    จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี      จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ         จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         จ านวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)  

1.3) หหูนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
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2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหนว่ยกิตรวมต ่าสุดของรายวชิา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จ านวนหนว่ยกิตรวมต ่าสุดของรายวชิา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของชั้น ม.4 - 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ธุรกิจวิศวกรรม        

ต้องได้ค่าระดับเฉลี ่ยสะสม (เฉลี ่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 
ที ่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั ้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที ่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) 
หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี ่ยสะสม (เฉลี ่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 
ที ่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั ้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที ่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) 
หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคมี 

ต ้องได ้ค ่า เฉล ี ่ยกล ุ ่ มสาระการเร ียนร ู ้ คณ ิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที ่ก าลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิธีการคัดเลือก 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

1.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนดังนี้ 

- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

3.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย

- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง ความส าคัญของวิศวกรอุตสาหการ กับฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19  

จ านวน 1 หน้า ขนาด A4

เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน 
คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม) 30  คะแนน 
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรม (เต็ม) 20  คะแนน 
คะแนนการเขียนเรียงความ (เต็ม) 50  คะแนน 

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

**หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
4.2   สอบสัมภาษณ์ 

  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

5.2  สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 

 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1  แฟ้มผลงาน (Portfolio)  โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้

1) ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
2) ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จ านวน 1 เรื่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ  เช่น

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ โดยให้เขียนอธ ิบายผลงานให้ช ัดเจน (อาจมีร ูปภาพประกอบ) ไม่เกิน 2
หน้ากระดาษ A4

3) เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4

4) เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4

5) ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่ต้องการน าเสนอเพ่ิมเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ 1) – ข้อ 5)) ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

6.2 สอบสัมภาษณ์  
 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
7.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  

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

7.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
       วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์ส าหรับแนะน าตนเองประมาน 3 นาที 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย

- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง บทบาทวิศวกรโลจิสติกส์ กับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม

4.0 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน 

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

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

**หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
8.2 สอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 
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-  ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

9.2  สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือว ิทยาศาสตร์ หรือว ิศวกรรมศาสตร์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

10.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม  หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือว ิทยาศาสตร์ หรือว ิศวกรรมศาสตร์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

11.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน

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

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

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th

(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์

การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาท่ี

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)  
สาขาวิชา.......................(ที่สมัครสอบ) 

และอัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 

2. ก าหนดส่งภายในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

https://admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)          จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)    จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)                  จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)          จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)        จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)    จ านวนรับ 5 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)         จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ         จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)       จ านวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของชั้น ม.4 – 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ธุรกิจวิศวกรรม        

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

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

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

วิศวกรรมเคมี ต้องได้ค ่าเฉลี ่ยในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั ้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 
6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิธีการคัดเลือก 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

- การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด ้านคณิตศาสตร ์ หรื อว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

2.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย

- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง ความส าคัญของวิศวกรอุตสาหการ กับฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID19

จ านวน 1 หน้า ขนาด A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน 

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

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

**หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
3.2 สอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางว ิชาการทางด้านคณิตศาสตร ์ หร ือว ิทยาศาสตร ์ หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)



- 38 -

-  ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

     หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

4.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio)  โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้

1) ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
2) ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จ านวน 1 เรื ่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

เช่น โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ โดยให้เขียนอธิบายผลงานให้ชัดเจน (อาจมีรูปภาพประกอบ) ไม่เกิน 2
หน้ากระดาษ A4

3) เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4

4) เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4

5) ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่ต้องการน าเสนอเพ่ิมเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ 1) – ข้อ 5)) ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5.2 สัมภาษณ์ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
6.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)

โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
ก ิจกรรมทางว ิชาการทางด ้านคณิตศาสตร ์  หร ือว ิทยาศาสตร ์หร ือว ิศวกรรมศาสตร ์ หรือ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  
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-  ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

6.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6.3 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์แนะน าตนเองประมาน 3 นาที   

7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
7.1 รูปแบบ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ)  ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย

- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง บทบาทวิศวกรโลจิสติกส์ กับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม

4.0 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน 

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

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

**หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
7.2 สอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
8.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

   หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

8.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
9.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่างๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

   หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

9.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน

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

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

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

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

การจัดส่งเอกสาร 
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาท่ี

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)  
สาขาวิชา.......................(ที่สมัครสอบ) 

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

2. ก าหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง

เอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ          จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์   จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวนรับ  5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    จ านวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี          จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์    จ านวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์     จ านวนรับ  5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี      จ านวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ         จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม        จ านวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

http://www.admission.su.ac.th/
https://admission.su.ac.th/
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ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ

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

2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้น ม.4 – 6 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้
ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
ธุรกิจวิศวกรรม         

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้
ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 
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วิธีการคัดเลือก 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

1.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
2.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการและการจัดการ  ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
3.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเด่น หรือผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ 
ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2” 

4.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
5.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
5.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
6.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
6.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
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7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
7.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
7.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
8.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
8.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

9. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
9.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
9.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

10. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
10.1 ได้ร ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศว

ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือ

การเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2” 

10.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

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

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

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) (ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. ใบรายงานการตรวจส ุขภาพและเอกซเรย ์ร ่างกาย ดาวน ์โหลดแบบฟอร ์มได ้ที่ ระบบร ับสมัคร 

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

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

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

     โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)  
ระบุสาขาวิชา.................(ที่สมัครสอบ) 

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

2. ก าหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)                          จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)                                   จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ)                                       จ านวนรับ 5 คน  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)     จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)                จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)                      จ านวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)  

1.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

https://admission.su.ac.th/
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1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 
2. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 25634 หรือผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 
1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
- จ านวนหน่วยกิตรวมต ่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของชั้น ม.4 - 6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม         

ต้องได้ค ่าระดับเฉลี ่ยสะสม (เฉลี ่ยสะสมรวมทุกรายวิชา         
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที ่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 

ต้องได้ค ่าระดับเฉลี ่ยสะสม (เฉลี ่ยสะสมรวมทุกรายวิชา                   
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา 
ส าหรับผู้ที ่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) หรือ 6 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว 

 
วิธีการคัดเลือก 

1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
1.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.1 ต้องอยู่ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์รวม 5 ภาคการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) หรือหัวข้อที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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2.2 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ  ในระดับประกาศนียบัตรดีมาก 

2.3 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่อ งกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
3.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
4.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
4.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
5.1 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
5.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

 

6. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
6.1 ได้ร ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
6.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

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

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

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

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

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

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

     โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
ระบุสาขาวิชา.................(ที่สมัครสอบ) 

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

2. ก าหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร              จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์            จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กและระบบคอมพิวเตอร์   จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์            จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี           จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           จ านวนรับ 11 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม              จ านวนรับ 11 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 
2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่จัดท าบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง 

(MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 19 โรงเรียน 
ดังนี้ 

2.1) โรงเรียนวิสุทธรังษี       จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์    จังหวัดกาญจนบุรี 
2.3) โรงเรียนสงวนหญิง       จังหวัดสุพรรณบุรี 

https://admission.su.ac.th/
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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) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม  
2.10) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย      จังหวัดนครปฐม 
2.11) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม     จังหวัดนครปฐม 
2.12) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษประภาคมอุปถัมภ์)  จังหวัดนครปฐม 
2.13) โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย     จังหวัดนครปฐม 
2.14) โรงเรียนสามพรานวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
2.15) โรงเรียนคงทองวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
2.16) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
2.17) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม     จังหวัดนครปฐม 
2.18) โรงเรียนนารีวุฒิ        จังหวัดราชบุรี 
2.19) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย     จังหวัดลพบุรี 
 

3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
3.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี)  

3.3) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
3.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
3.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.8) ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสตกิส์ 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา            
ที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
เทคโนโลยีอาหาร 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00  

ธุรกิจวิศวกรรม 1. ทุกแผนการศึกษา  
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวชิาที่

ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00  

วิธีการคัดเลือก 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนที่จัดท าบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ

บันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน 

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

ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

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

 

 

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

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

     โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) (โครงการปกติ) 
ระบุสาขาวิชา.................(ที่สมัครสอบ) 

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

2. ก าหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

และมเีกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา 
3. มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ 
4. ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก และวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี

คลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 
5. ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือขับ

ร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี  
6. ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส มีความสามารถปฏิบัติเครื ่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ตามที ่ก าหนดใน

รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี  
7. ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี  

8. ส าหรับวิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพื้นฐานการเต้นร า ตามที่ก าหนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี  

 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  (60 คะแนน) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
2. สัมภาษณ์ (40 คะแนน) วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้ 
1) ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี         

ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา  
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2) ส าหรับส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์  เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา 

3) ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี                
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา 

4) ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา 

5) ส าหรับวิชาเอกละครเพลง เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี               
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา โดยต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบ หรือแบ็คก้ิงแทร็คมาด้วย 

6) ส าหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนดนตร ี และทัศนคต ิ เก ี ่ยวก ับธ ุรก ิจดนตร ี  และ                          
แสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา  
หมายเหตุ : โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือเครื่องดนตรี               
ที่ทางคณะจัดเตรียมไว้  

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

หรือ 6 ภาคการศึกษา)  
- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง) 

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

PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB รายละเอียดประกอบด้วยเอกสารดงัต่อไปนี้ 
1.1 ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ใบ 
1.2 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ       

6 ภาคการศึกษา) 
1.3 ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี  

1) ส าหรับทุกวิชาเอก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ  
จากสถาบันดนตรี ผู ้สมัครสามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง                
โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีว ิธีศิลปากร 
Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของ
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบ
ของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 
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2) ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื ่อสร้างสรรค์  วิชาวัดแววความรู ้ดนตรีและสื ่อสร้างสรรค์ 
ประกาศนียบัตรความถนัดด ้านดนตรีว ิธ ีศ ิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship 
Certificate (SMCC) เกรด 6  

3) ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ วิชาการแต่งเพลง ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรวีธิี
ศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6  

4) วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ามี สามารถน าไปใช้ในการตัดสินผลในรอบสอบ
สัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่วิชาเอกก าหนด ) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี                  
ถึงวันที่สมัครสอบ 

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก ว ิชาเอกดนตรีและสื ่อสร้างสรรค์ และวิชาเอก
ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ขับร้องคลาสสิก เกรด 6  

- ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ขับร้องแจ๊ส เกรด 6  
- ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์  ปฏิบัติเครื ่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ขับร้อง

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

หรือขับร้องแจ๊ส เกรด 6  
1.4 คลิปวิดีโอการแสดงดนตรี การเต้น และการสอนดนตรี  ตามที่ก าหนดในรายละเอียดการ              

ทดสอบความสามารถทางด ้านดนตรี  https://music.su.ac.th ให ้อ ัปโหลดคล ิปว ิด ี โอ                         
ลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี 
https://youtube.com/SilpakornMusic) 
1) ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาว      

ไม่น้อยกว่า 7 นาท ี 
2) ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือ

ขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที  
3) ส าหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาท ี 
4) ส าหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์  คลิปการแสดงดนตรี 1 บทเพลง โดยเลือกบรรเลง                 

บทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาท ี 
5) ส าหรับวิชาเอกละครเพลง จ านวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการขับร้องเพลง         

ความยาวไม่เกิน 5 นาที และคลิปการเต้น ไม่จ ากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที  
6) ส าหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จ านวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการแสดง

ดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อยกว่า  7 นาที และคลิป การสอนดนตรี      
ในระดับชั้นหรือหัวข้อข้ึนอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 15 นาที 

https://www.music.su.ac.th/
https://youtube.com/SilpakornMusic
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1.5 ส าหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่
ได้รับการเผยแพร่ทางสื ่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื ่อออนไลน์ที ่มี
กิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และ
ความส าเร็จของผลงาน จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน                 

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

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

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)  
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง (โครงการพิเศษ) 
- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง           จ านวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์       จ านวนรับ 15 คน 

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

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

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมเีกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 

3. ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มีทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการและธุรกิจ 
4. ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ มีทักษะพื้นฐานด้านการร้อง การเต้น             

การน าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาท่ีสามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (80 คะแนน) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
2. สัมภาษณ์ (20 คะแนน) วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้ 
1) ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และ

สิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2) ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์  เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ 

ทักษะการน าเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

https://admission.su.ac.th/
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2.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 

หรือ 6 ภาคการศึกษา)  
- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก ค าน า 

สารบัญ) ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเร ียน (เกรดเฉลี ่ยรวม 5 หรือ                    

6 ภาคการศึกษา) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
1.2 ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ  
1.3 รายละเอียดการท ากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม  
1.4 ส าหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง และวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์  

คลิปแนะน าตัวผู้สมัครพร้อมประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เคยท าในระหว่างการศึกษา พร้อมบอก
เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไม่เกิน          
2 นาท ีให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

1.5 ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ คลิปการเต้น ไม่จ ากัดแนวดนตรี 
ความยาวไม่เกิน 1 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน  

1.6 ผลงานการเป็น Blogger อาทิ Youtuber, KOL (Key Opinion Leader), Micro Influencer หรือ 
Content Creator หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ให้น า Link Channel มาแสดงใน
แฟ้มสะสมผลงาน 

การจัดส่งเอกสาร  
1. อ ัปโหลดไฟล์  PDF ท ี ่ ระบบร ับสม ัคร  https://admission.su.ac.th ห ัวข ้อ  การส ่ ง เอกสาร              

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)  
 2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
********************* 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการ Portfolio  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์                          จ านวนรับ 60 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ  

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     ค่าน ้าหนัก 50% 
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา    ค่าน ้าหนัก 50% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครชาวไทย 

1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน           
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จ านวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5) 
หรือเทียบเท่า หรือ  

3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

สาธารณสุข 
6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4  (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ)           

โดยประกอบด้วย  
- เข ียนเหตุผลในการเล ือกเร ียนสาขาว ิชาในคณะสัตวศาสตร ์และเทคโนโลยีการเกษตร                     

ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  
- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ  

ผู้สมัครชาวต่างชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน             

บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

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


- 58 - 
 

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

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

ระดับดีข้ึนไป  
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

การจัดส่งเอกสาร  
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

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

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

 2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นส าคัญ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง                จ านวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                             จ านวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                                     จ านวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร                        จ านวนรับ  50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

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

2. เป็นผู ้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค           
ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ  

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)     ค่าน ้าหนัก 70% 
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา   ค่าน ้าหนัก 30% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

 

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

1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน           
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จ านวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5) 
หรือเทียบเท่า หรือ  

3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

สาธารณสุข 
6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4  (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) โดย

ประกอบด้วย  
- เข ียนเหตุผลในการเล ือกเร ียนสาขาว ิชาในคณะสัตวศาสตร ์และเทคโนโลยีการเกษตร                

ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4  
- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ  

ผู้สมัครชาวต่างชาติ  
1. ใบสมัครที ่ส ั ่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน             

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

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

ระดับดีข้ึนไป  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นส าคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://admission.su.ac.th/
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)              จ านวนรับ 16 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) หรือ 
ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา)  หรือ
เทียบเท่า (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา) 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.50  
วิธีการคัดเลือก 

1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก ค าน า สารบัญ) 
โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ 
1.2 แสดงผลงานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ 

- เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจ  
- มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน์ หรือ 
- เคยผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมประกวดโครงการด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล               

เช่น ธุรกิจสตาร์ตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาระบบโปรแกรม 
เป็นต้น หรือ 

- เคยท ากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้ 

1.3 เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้อง
แสดงเป้าหมายของการเรียน การท างาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความส าเร็จได้
จากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 

2. สอบสัมภาษณ์ (10 คะแนน) 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 น. – 12:00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom 

Application โดยรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ทาง LINE Application ขอให้ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)  
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การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง

เอกสาร 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)                                จ านวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา
หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

2. ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคการศึกษาปลาย) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

3. ผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
จนถึงชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย) รวม 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

4. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.75 ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน)   ค่าน ้าหนัก 70% 

พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB 
จ านวน 1 ไฟล์ โดยประกอบไปด้วย 

1.1 หน้าปก จะต้องมีชื่อ - นามสกุล รูปถ่ายของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล จัดรูปแบบได้
อิสระ 

1.2 ผลงานชิ ้นที ่โดดเด่นที ่สุด 1 ชิ ้น เท่านั ้น ที ่ผ ู ้สมัครเคยท าในระหว่างการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร อาทิ 
ละครเวที การพูดในที่ชุมชน การท า vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนข่าว การเขียนบล็อก การ
ถ่ายรูป การเขียนบทความ การท าภาพยนตร์สั้น เป็นต้น หากผลงานมีลักษณะเป็นไฟล์ดิจิทัล ขอให้
อัปโหลดใน google drive แล้วจัดท าเป็น QR Code และ URL ส าหรับชมผลงานแนบมาใน 
portfolio (ท า QRCode ส าหรับสแกนเพื่อชมผลงาน 1 หน้า  จากนั้นเขียนชื่อผลงานและชื่อ
ผู้จัดท าไว้ใต้ QRCode โปรดเช็คอายุของลิงค์ก่อนส่งเพราะหลายผลงานที่ส่งมา ลิงก์มักหมดอายุ
และเข้าดูไม่ได้ หากลิงก์หมดอายุ จะถือว่าผู้สมัครขาดคะแนนในส่วนนี้) หากเป็นผลงานด้านการ
เขียน ให้จัดอยู่ในหน้าของ portfolio ได้เลย  

https://admission.su.ac.th/
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1.3 เขียนอธิบายขั้นตอนการท าผลงานในข้อ 2 ดังนี้ ชื่อผลงาน แนวความคิดที่ต้องการน าเสนอ ที่มา
ของแนวความคิด เนื้อหา หน้าที่และรายละเอียดการท างาน และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากท าผลงานชิ้นนี้ 
โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามเทมเพลตที่ก าหนดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่ 
https://bit.ly/3nF4xud  

1.4 เขียนเรียงความเชิงนิเทศศาสตร์แนะน าตัวเอง มุ่งเน้นการแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษา
ด้านนิเทศศาสตร์ ก าหนดความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 16 

 เกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) 100 คะแนน พิจารณาจาก 
- ความเข้าใจในหลักการทางนิเทศศาสตร์   35 คะแนน 
- การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร    35 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์     30 คะแนน 

    หมายเหตุ ผลงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้น อาทิ ประกาศนียบัตรการ
เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ผู้สมัครไม่ต้องส่งมา เพราะจะไม่พิจารณาเอกสารอื่นที่นอกเหนือจาก ที่แจ้งมาแล้วข้างต้น 
ผู้สมัครที่จะผ่านการคัดเลือกเข้ามาสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนของ Portfolio ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

2. การสัมภาษณ์ (100 คะแนน)    ค่าน ้าหนัก 30% 
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เริ ่มเวลา 08.30 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom  

ขอให้ผู ้สมัครอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

2.2 เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก 
- วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์   35 คะแนน 
- ความรู้ ความเข้าใจทางด้านนิเทศศาสตร์     35 คะแนน 
- บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร      30 คะแนน 

2.3 เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชาฉบับจริง 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด เซ็นรับรอง

ส าเนาถูกต้อง (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 
- ผู้ที ่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตร ปวช. แสดงผลการศึกษา 4 ภาค

การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 2) 
- ผู้ที่ส าเร็จการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตร ปวช. แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา  

 
 

https://bit.ly/3nF4xud
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การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง

เอกสาร  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ) 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน จ านวนรับ 20 คน 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จ านวนรับ 30 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแกนกลางหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ 

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

1.1 รูปแบบไฟล์ PDF, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB, หน้ากระดาษขนาด A4 ที่ปกหน้าแสดงชื่อ-นามสกุล
ของผู้สมัคร ชื่อคณะ สาขา/วิชาเอกที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน จ านวนผลงานไม่เกิน 15 หน้า (ไม่
รวม ปก ค าน า สารบัญ ใบประกาศนียบัตร) รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมให้สร้างเป็นลิงก์ออนไลน์ 
หรือ QR code ที่สามารถเข้าถึงได้ (โดยลิงก์ไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผลงาน) 

1.2 หัวข้อผลงานที่ต้องการให้นักเรียนใส่ใน Portfolio (ถ้ามี) 
1) วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ัน เป้าหมายของการศึกษา การท างานที่จะประสบความส าเร็จได้จากการ

เรียนในสาขาวิขาเอกที่ยื่นสมัคร (เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษขนาด A4, 
ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 16 pt., ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0) 

2) ภาพผลงานที่แสดงทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน    60 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน  45 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม     45 คะแนน 

 ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สมัครที่แสดงถึงความสามารถทางด้านพื้นฐานการวาดภาพ, การออกแบบเบื้องต้น, 
องค์ประกอบศิลป์, ทฤษฎีสีและการใช้สี, การสร้างสรรค์ผลงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ, ในกรณีที่เป็นประกาศนียบตัร
ที่ได้จากงานประกวด-แข่งขัน ขอให้แนบภาพตัวอย่างผลงานมาด้วย (ถ้ามี) เป็นต้น ภาพผลงานไม่ควรก าหนดขนาด
ภาพที่เล็กเกินไปจนไม่สามารถพิจารณารายละเอียดในผลงานได้ ควรเน้นที่คุณภาพผลงาน ไม่ควรเน้นที่จ านวนผลงาน
จนเกินไป 

https://admission.su.ac.th/
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3) ภาพผลงานที่แสดงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการน ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน    30 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน  45 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม     45 คะแนน 

 ผลงานที่แสดงการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับวิชาเอกที่ต้องการ
สมัคร, การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งาน
ออกแบบฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอ่ืน ๆ ได้ทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิติ, 
ผ่านการอบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ 
 ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ได้แก่ ภาพการออกแบบ
กราฟิกบนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงบน Browser, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบเกม ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งานออกแบบ
ฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ได้ท้ัง 2 มิติหรือ 3 มิติ, ผ่านการ
อบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม, โครงงาน
หรือผลงานจากวิชาวิทยาการค านวณ หรือวิชาที่เก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม 

4) การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน (ทุกวิชาเอก 10 คะแนน) 
- รูปแบบไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
- หน้ากระดาษขนาด A4 
- ปกหน้าแสดง ชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร ชื่อคณะ สาขา/วิชาเอกที่ต้องการสมัครให้

ชัดเจน 
- ประวัติผู้สมัคร ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, E-mail เป็นต้น 

 2. สัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้

ผู้สมัครอ่านข้ันตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2.2   หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 

- วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ันและเป้าหมายในการศึกษา   50 คะแนน 
- บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์   30 คะแนน 
- แนะน าและน าเสนอผลงานในแฟ้มผลงานของตนเอง  20 คะแนน 

 2.3  เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
- ผลงานด้านการออกแบบตัวจริง (ถ้ามี) 
- บัตรประชาชนฉบับจริง 
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- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา            
5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)  หรือระเบียนแสดงผลการเร ียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการรับรองเอกสารจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็น
รับรองส าเนาของผู้สมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร (ทุกวิชาเอก) 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 
2. หลักฐานการศึกษา 

2.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)   
ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื ่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั ้นมัธยมศึกษาชั ้นปีที ่ 6              
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการรับรองเอกสารจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด 
(กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 

2.2 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)  หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
กับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการรับรอง เอกสาร   
จากผู ้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที ่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย)            
พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาของผู้สมัคร 

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รูปแบบไฟล์ PDF, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
การจัดส่งเอกสาร  

1. การจัดส่งเอกสาร ให้ส่งไฟล์ดังนี้ 
1.1 ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให ้ส ่งทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส ์ มาที ่  E – mail : 

thamrongsombats_y@silpakorn.edu แ ล ะ meboon_k@silpakorn.edu แ ล ะ  อั ป โ ห ล ด             
ไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ “การส่งเอกสาร” (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 
MB) หลักสูตรฯ ขอแนะน าวิธีการจัดท าและน าส่งไฟล์ดิจิทัล ประกอบการส่งแฟ้มสะสมผลงาน
ส าหรับสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ ที่ลิงก์ https://bit.ly/ictsututorialportfolio2020  

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ หลักฐานการศึกษา  ให้อัปโหลดไฟล์ที ่ระบบรับสมัคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
https://admission.su.ac.th หัวข้อ “การส่งเอกสาร” (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) เท่านั้น  

 2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564   
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

mailto:thamrongsombats_y@silpakorn.edu
mailto:meboon_k@silpakorn.edu
https://admission.su.ac.th/
https://bit.ly/ictsututorialportfolio2020
https://admission.su.ac.th/
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โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)                จ านวนรับ 4 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ที ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก ค าน า 

สารบัญ) โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ 
1.2 แสดงผลงานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ 

- เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผน
ธุรกิจ  

- มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน์ หรือ 
- เคยผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมประกวดโครงการด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 

ธุรกิจสตาร์ตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาระบบโปรแกรม 
เป็นต้น หรือ 

- เคยท ากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสว่นรวม 
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้ 

1.3 เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้อง
แสดงเป้าหมายของการเรียน การท างาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความส าเร็จ
ได้จากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 

2. สอบสัมภาษณ์  
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 น. – 12:00 น. รูปแบบ Online ผ่าน 

Zoom Application โดยรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ทาง LINE Application ขอให้ผู้สมัครอ่าน
ขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2.2 เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)  
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การจัดส่งเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง

เอกสาร   
2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  

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