ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
ปฏิทินการรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ ปริญญาบัณ ฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึ ก ษา 2565 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่ว งที่ 1
ดังต่อไปนี้
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา รอบ 1 ช่วงที่ 1
ลาดับ
คณะวิชา
1
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2
มัณฑนศิลป์
3
อักษรศาสตร์
4
วิทยาศาสตร์
5
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
ดุริยางคศาสตร์
7
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
8
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

จานวนรับ
10
322
10
60
666
90
410
130
1,698

หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th และ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th
- ผู ้ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กต้ อ งยื น ยั น สิ ท ธิ ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็ บ ไซต์
https://student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น
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ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือที่
เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบริหารงาน
วิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และคณะวิชาต่าง ๆ
โทรศัพท์ : 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ต่อ 200331-200332
Facebook : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ
คณะวิชา
จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โบราณคดี
มัณฑนศิลป์
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดุริยางคศาสตร์
สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ

Website
www.finearts.su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
0-3427-1379

www.arch.su.ac.th

0-2221-5877

Facebook
EntrancePsg Silpakorn

Faculty of Architecture,
Silpakorn University
www.archae.su.ac.th
08-0891-9240
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.decorate.su.ac.th 0-2221-5874
Decorative Arts,
Silpakorn University
www.arts.su.ac.th
0-3425-6709
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.educ.su.ac.th
0-3425-8813
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.sc.su.ac.th
0-3414-7003
Science, Silpakorn
University
www.pharmacy.su.ac.th 08-9918-5028
Faculty of Pharmacy
www.eng2.su.ac.th
0-3410-9686 ต่ อ 209031, Entech Silpakorn
209032, 209033, 209034
และ 209035
www.music.su.ac.th
0-2001-9292, 09-5261-4071 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.asat.su.ac.th
0-3259-4037-8,
Asat Silpakorn
0-3289-9686 ต่อ 311010
www.ms.su.ac.th
0-3259-4028,
Faculty of Management
0-3289-9686 ต่ อ 312004, Science, Silpakorn
312005, 312006
University
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา
(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัด
การศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพิ่ม
พิเศษมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการดาเนินงาน
หลักสูตรและสาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

จานวนรับ
10
10
322
50
48
40
50
40
40
40
2
2
2
2
2
2
2
10
5
5
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หลักสูตรและสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

จานวนรับ
60
10
15
15
10
10
666
10
30
20
25
40
30
35
25
15
10
40
5
5
5
5
10
5
5
5
5
10
30
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ
5
30
10
25
5
20
10
30
10
5
5
5
10
5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
90
10
5
10
10
5
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หลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและการสื่อสารทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
มหาาวิทยาลัยศิลปากร

จานวนรับ
10
25
15
410
60
100
100
100
50
130
16
40
20
30
20
4
1,698
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รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
2. เป็น ผู้ที่ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ในปีส ุ ด ท้า ย ตามหลักสูตรมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรือประกาศนีย บัต รอื ่ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
3. เป็ น ผู ้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นปี ส ุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็น
เวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนาเอกสารแสดงผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต ่ากว่า 3.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือ
รับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน จานวน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา สารบัญ) โดยจัดทาเป็นรูปเล่มขนาด A4 ใน
รูปแบบใดก็ได้
2.2 ในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย
- ส าเนาผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย
- เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน
1 หน้ากระดาษ A4
- สาเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
- ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 รอบที ่ 1 ดาวน์ โ หลดได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์
https://www.arch.su.ac.th ในเมนู Admissions > เอกสารสาหรับนักศึกษาใหม่
- สาเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
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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) ทดสอบเพื่อยืนยัน (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” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
********************
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คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 48 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 50 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 40 คน
จานวนรับ 40 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
วิธีการคัดเลือก
1. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากแฟ้ ม สะสมผลงาน ผู ้ ส มั ค รต้ อ งมี ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ไ ม่ ต ่ า กว่ า ร้ อ ยละ 60
ของคะแนนแฟ้มสะสมผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้ม
ผลงาน (Portfolio)
2. การสอบสัมภาษณ์
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 ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู ้ ส มั ค รจะต้ อ งสมัค รผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ที ่ เ ว็ บ ไซต์ https://admission.su.ac.th กรอกข้ อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูล
การสมัครสอบ
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ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้ม สะสมผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ (ผลงานจริง) รวบรวมผลงานทุกชิ้นในแฟ้มผลงาน
ขนาด A3 ส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มสะสมผลงาน ตามลาดับ ดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th บนกระดาษขาวขนาด A4
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลงานตามที่คณะกาหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่กาหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอื่นใด นอกเหนือจากที่กาหนดไว้
โดยให้ผู้สมัครทาผลงานวาดเส้นและผลงานออกแบบตามโจทย์ของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
(เลือกเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) ลงในกระดาษตามที่สาขาวิชาและหัวข้อที่กาหนดไว้ให้ ดังนี้
❖ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดทาผลงานวาดเส้นด้วยดินสอดาลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริง
เท่านั้น ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 5 ผลงาน ดังนี้
1. หุ่นนิ่งรวม รูปทรงเลขาคณิต จานวน 1 ผลงาน
2. หุ่นนิ่งรวม ผัก , ผลไม้ , ดอกไม้ จานวน 1 ผลงาน
3. หุ่นนิ่งรวม วัตถุมันวาว , วัตถุโปร่งใส จานวน 1 ผลงาน
4. หุ่น Portrait ตนเอง จานวน 1 ผลงาน
5. วาดเส้นทัศนียภาพที่มีสถาปัตยกรรมประกอบไม่จากัดเทคนิค จานวน 1 ผลงาน
หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละหัวข้ออย่างเป็นลาดับ โดยเรียงดังนี้
1. ภาพร่างโครงสร้างโดยรวม
2. ภาพโครงสร้างที่สมบูรณ์
3. ภาพโครงสร้างที่สมบูรณ์ พร้อมกาหนดน้าหนัก แสงเงาโดยรวม
4. ผลงานวาดเส้นที่สมบูรณ์ (ตามตัวอย่างภาพแนบ)

ภาพตัวอย่าง การแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบนกระดาษขนาด A3
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ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครจัดทาผลงานออกแบบสาขาวิชาออกแบบภายใน ลงบนกระดาษขนาด A3
จานวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย
1. Sketch design ห้องนอน จานวน 1 ผลงาน
2. Sketch design ห้องรับแขก จานวน 1 ผลงาน
3. Sketch design ห้องครัว จานวน 1 ผลงาน
4. Sketch design ห้องนา จานวน 1 ผลงาน
5. ผลงานออกแบบอื่น ๆ ที่ผู้สมัครต้องการนาเสนอ จานวน 1 ผลงาน
6. เขียนบทความ หัวข้อ “เป้าหมายชีวิต ในอีก 5 ปีข้างหน้า” จานวน 1 หน้ากระดาษ A4
(พิมพ์ตัวอักษรขนาด 16 Angsana New)
หมายเหตุ : - ผลงาน Sketch design ก าหนดให้ แ ต่ ล ะชิ นงานใช้ เ ทคนิ ค หรื อ ใช้ สี ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
ถ้าเลือกใช้สีนาให้ใช้ได้ชินงานเดียว งานชินอื่นต้องใช้เทคนิคสีอื่น หรือเทคนิคอื่น
- ผลงาน Sketch design ต้องจัดวางรูปแบบองค์ประกอบหน้ากระดาษที่ต่างกัน
ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่นๆ
(ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตรตัวจริง หรือ
หลักฐานการร่วมกิจกรรมมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครังหนึ่ง
❖ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดทาผลงานวาดเส้น ลงในกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านัน
ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 4 หัวข้อ ดังนี
1. วาดหุ่นนิ่ง (Still life) ไม่จากัดจานวนหุ่นนิ่งในรูป จานวน 2 รูป
2. วาดภาพมือหรือเท้า จานวน 1 รูป
3. วาดภาพใบหน้าตนเอง (portrait) จานวน 1 รูป
4. วาดภาพทิวทัศน์ (Plain air / Landscape) จานวน 1 รูป
ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครส่งแฟ้มรวบรวมผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยออกแบบ
และจัดวางผลงานแต่ละชิ้น ลงในกระดาษขนาด A4 ไม่จากัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
และสามารถส่งจานวนมากกว่าที่กาหนดได้ ประกอบด้วย
1. ผลงานออกแบบโลโก้องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และ
การสื่อสาร จานวน อย่างน้อย 5 ชิ้น
2. ผลงานออกแบบตัว อักษร เป็นค าหรือข้อความสั้น ๆ ที่สื่อสารถึงตัวตนของผู้ส มั คร
จานวน อย่างน้อย 5 ชิ้น
3. ผลงานออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ขนาด 6 x 8 นิ้ ว
อย่างน้อย 5 ชิ้น
4. ภาพสเก็ ต ช์ ส ตอรี ่ บ อร์ ด ภาพยนตร์ โ ฆษณาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยในแต่ ล ะเรื่ อง
ประกอบด้ ว ย ภาพไม่ น ้ อ ยกว่ า 12 ภาพ พร้ อ มค าอธิ บ ายภาพและเสี ย ง
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จ านวนอย่ า งน้ อ ย 5 เรื ่ อ ง ผู ้ ส มั ค รสามารถดาวน์ โ หลดเทมเพลทได้ จ า ก
https://www.facebook.com/viscom.dec.su
5. ผลงานออกแบบหรือผลงานศิลปะส่วนบุคคลที่ผู้สมัครมีความถนัดหรือมีความสนใจเป็น
พิเศษ เช่น การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์สั้น การทาภาพ 3 มิติ
การวาดการ์ตูน แอนิเมชั่น การออกแบบคาแรกเตอร์ หรืออื่น ๆ อย่างน้อย 5 ชิ้น
(งานส่วนนี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไร) หากผู้สมัครมีเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่ผลงาน
อยู่แล้ว สามารถใส่ link หรือ QR Code แทนการพริ้นท์ได้ หรือนาเสนอทั้งสองแบบ
ผลงานอื่น ๆ เช่น ประกาศนียบัตร / รางวัล (ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้อง
นาประกาศนียบัตรตัวจริง มานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : จัดรวบรวมผลงานทุกชิ้นใส่ลงในแฟ้มผลงานขนาด A3
❖ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นและผลงานออกแบบสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ลงบนกระดาษ
ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 7 หัวข้อ ดังนี้
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทาให้มีการใช้บริการเดลิเวอรี่มากขึ้น
จนท าให้เกิดขยะจากระบบเดลิเวอรี่มากมาย เช่น กล่องอาหาร ถุงพลาสติก พลาสติกกัน
กระแทก ลังกระดาษ เศษช้อนพลาสติก ถุงซอส ฯลฯ
1.1 ให้ผู้สมัครนาเศษวัสดุเหล่านี้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ของตกแต่งบ้าน หรือของใช้
ภายในบ้าน หรือของเล่น หรืออื่น ๆ ที่มีการใช้สอยแตกต่างกัน (จานวน 3 ผลงาน)
1.2 ให้ผู้สมัครเลือกผลงานจากข้อ 1.1 มา 1 ผลงาน ทาโมเดลชิ้นงาน โดยทาจากวัสดุ
ตามที่ได้ออกแบบ และถ่ายภาพชิ้นงานในมุมต่าง ๆ จัดเรียงลงในกระดาษ A3
(จานวน 1 ชิ้นงาน)
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านสาหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุอยู่ช่วงพักฟื้นที่บ้านที่พักอาศัยอยู่
เพียงลาพัง เช่น ที่เกิดจากการเข้าเฝือก ขาหัก แขนหัก ฯลฯ ซึ่งจะมีปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต
ประจ าวัน ให้ผ ู้ส มัครออกแบบอุปกรณ์การอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ป่วยภายในบ้าน
(จานวน 1 ผลงาน)
3. ผลิตภัณฑ์สาหรับปลูก ตกแต่ง หรือดูแลต้นไม้ (จานวน 1 ผลงาน)
4. ให้ ผ ู ้ ส มั ค รเขี ย นภาพมื อ ถื อ แก้ ว น ้ า แบบใส ด้ ว ยดิ น สอด า ลงแสงเงาให้ เ หมื อ นจริ ง
(จานวน 1 ภาพ)
5. ให้ผู้สมัครเขียนภาพรองเท้าผ้าใบสาหรับเรียนพละศึกษา ด้วยดินสอดา ลงแสงเงาให้เหมือนจริง
(จานวน 1 ภาพ)
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6. ให้ผู้สมัครเขียนภาพเครื่องครัวโลหะ อย่างน้อย 2 ชิ้น จัดองค์ประกอบให้สวยงาม ด้วยดินสอดา
ลงแสงเงาให้เหมือนจริง (จานวน 1 ภาพ)
7. ให้ผู้สมัครเขียนภาพหน้าบ้านของตนเอง จากมุมหน้าบ้าน โดยจัดองค์ประกอบให้สวยงาม
พร้ อ มแนบภาพถ่ า ยหน้ า บ้ า นคู ่ ก ั บ ตนเอง โดยติ ด รู ป ถ่ า ยมาทางด้ า นหลั ง กระดาษ
(จานวน 1 ภาพ)
ข้อกาหนดการเขียนภาพโจทย์ข้อที่ 1.1 ข้อ 2 และข้อ 3
1. ใช้กระดาษขาว ขนาด A3 ไม่จากัดจานวนแผ่น รายละเอียดในแต่ละงานออกแบบประกอบด้วย
- คาอธิบายแนวคิดในการออกแบบ (Concept)
- ภาพทัศนียภาพ (Perspective)
- ภาพด้าน (Orthographic View) จานวน 3 ด้านขึ้นไป พร้อมบอกขนาด หรือภาพอื่น ๆ
เช่น ภาพแสดงรายละเอียด (Detail) ภาพแสดงการใช้งาน (Usage) ภาพแสดงประกอบ
(Assembly)
2. ผลงานทั ้ ง หมดให้ ผ ู ้ ส มั ค รถ่ า ยภาพ สแกนผลงานเป็ น ไฟล์ ด ิ จ ิ ท ั ล ส่ ง เข้ า มาทาง
E-mail : info.productdec@gmail.com ของภาควิชาฯ จานวน 1 ชุด และผลงานจริงให้ส่งทาง
ไปรษณีย์
ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
❖ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทาผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดาลงบนกระดาษ ขนาด A3
โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านัน ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 7 หัวข้อ ๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี
1. ใบหน้าตนเอง
2. บุคคลครึ่งตัว
3. มือหยิบจับหรือถือแก้วใส
4. ขวดใส แจกัน ดอกไม้ และผลไม้ วางบนผ้ายับ
5. ภาชนะโลหะ วัตถุมันวาว จานวน 3 ชิน วางอยู่รวมกันบนผ้ายับ
6. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
7. ทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมประกอบต้นไม้
หมายเหตุ : - ผลงานทุกชินต้องเขียนจากแบบจริง
- แนบภาพถ่ายตนเองกับแบบที่จัดตามโจทย์แต่ละหัวข้อมาเป็นหลักฐานในแฟ้มผลงานด้วย
ผลงานออกแบบ ให้ ผู้ ส มัครส่ งผลงานจริง โดยทาลงในกระดาษ ขนาด A3 (ขนาด 29.7 x 42.0 ซม.)
ผลงานละ 1 แผ่น โดยให้ผู้สมัครทาทุกข้อ ดังนี
1. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้ชาย ด้วยเทคนิคสีไม้
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2. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้หญิง ด้วยเทคนิคสีไม้
3. ผลงานภาพดอกไม้ในแจกัน ด้วยเทคนิคสีนา
4. ผลงานการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “การประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย
กับสังคมปัจจุบัน” ด้วยเทคนิค สีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก เท่านัน
5. ผลงานออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “อาหารไทย” ด้วยเทคนิค
สีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก เท่านัน
หมายเหตุ : ข้อ 1 - 3 ผลงานทุกชินต้องเขียนจากแบบจริงและแนบภาพถ่ายตนเองกับแบบที่จัดตาม
โจทย์ แต่ละหัวข้อมาเป็นหลักฐานในแฟ้มผลงานด้วย
ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครังหนึ่ง
❖ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดทาผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดา ลงบนกระดาษขนาด A3
โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านัน ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 5 หัวข้อ ๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี
1. ภาพใบหน้าตนเอง
2. มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ
3. ขวดนาดื่มพลาสติกใส และแก้วนาใส ที่บรรจุนาอย่างน้อยหนึ่งในสาม
4. ภาชนะโลหะ จานวน 3 ชิน
5. ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ
หมายเหตุ : ผลงานทุกชินต้องเขียนจากแบบจริง
ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคดังต่อไปนี ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็น
ผลงานจริงเท่านัน
1. ลวดลายแผ่ นกระเบือง ขนาด 10 x 10 ซม. จานวน 4 แผ่ น โดยให้ มีล วดลายที่
ต่อเนื่องกันได้
2. ชุดกาแฟ ประกอบด้วย กา 1 ใบ ถ้วยกาแฟ 1 ใบ พร้อมจานรอง 1 ใบ
3. โคมไฟแขวนเพดานสาหรับประดับตกแต่ง ขนาดตามความเหมาะสม
4. บ้านนก ขนาดตามความเหมาะสม
ทังนี ให้ เขีย นภาพด้านหน้ า (Front View) ภาพด้านข้าง (Side View) ภาพด้านบน (Top View)
พร้อมบอกขนาด และเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ระบายสีและอธิบายที่มาแนวความคิดในการออกแบบ
ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครังหนึ่ง
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❖ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ผลงานวาดเส้น ให้ผู้สมัครจัดทาผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดา ลงบนกระดาษขนาด A3
โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านัน ตามโจทย์ที่กาหนดให้ 4 หัวข้อๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี
1. ภาพใบหน้าตนเอง
2. ภาพมือถือขวดนาดื่มพลาสติกใส
3. ภาพสถาปัตยกรรมมีต้นไม้ประกอบ
4. วาดภาชนะโลหะมันวาว
ผลงานออกแบบ ให้ ผู้ ส มัครออกแบบผลงานเครื่องประดับ จ านวน 5 ผลงาน ทาผลงานออกแบบลงใน
กระดาษ ขนาด A3 โดยสิ่งที่จะต้องมีในแต่ละแผ่น ประกอบด้วย
1. แบบร่ า งผลงาน (Sketch) และแผนผั ง ความคิ ด ที่ แ สดงที่ ม าของแรงบัน ดาลใจ
(Mind Mapping)
2. ภาพแสดงการเขียนแบบ (Working Drawing) ได้แก่ ภาพด้านหน้า (Front View)
ภาพด้านข้าง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสีให้เรียบร้อย
สวยงาม (Rendering)
3. อธิบายแนวความคิด การสวมใส่ พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครังหนึ่ง
❖ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผลงานวาดเส้ น ให้ ผู้ ส มั ค รจั ด ท าผลงานวาดเส้ น (Drawing) ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให้ ส่ ง เป็ น
ผลงานจริงเท่านัน จานวน 3 ชิน หัวข้อละ 1 ชินงาน ตามหัวข้อต่อไปนี
1. ผ้า (จัดวางตามอัธยาศัย)
2. ภาพเหมือนตนเอง (หน้าตรง หรือหัน 45 องศา โดยไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด)
3. มือ (ในอิริยาบถที่แบยืดออก หรือปล่อยงอตามธรรมชาติ โดยไม่อยู่ในอิริยาบถกามือ)
ผลงานออกแบบ ให้ผู้สมัครออกแบบ ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านัน
ให้ผู้สมัครสอบเตรียมผลงานการออกแบบคอลเล็คชั่นเสือผ้า 1 collection จานวน 5 ชุด ในหัวข้อ
“ตัวตนของฉัน” ที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองโดยใคร่ครวญจากสิ่งที่ตนเองชอบซึ่งนามาเป็นแรงบันดาลใจ
โดยจั ดทาเป็น Moodboard มีคาอธิบายที่มาของแนวคิด เหตุผ ลในการเลื อกใช้สี ให้ เข้าใจและ
กระชับ ภาพวาด Collection ชายหรือหญิง หรือผสมคละรวมกันทังหมด จานวน 5 ชุด ทังด้านหน้าและ
ด้านหลัง จัดวางองค์ประกอบและรู ปแบบวิธีการนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ และ Flat Pattern ที่แสดง
รายละเอียดของทัง 5 ชุด
สิ่งที่จะต้องส่ง คือ ขอให้ผู้สมัครทางาน 6 แผ่น (ขนาด A3) คือ
1. Moodboard Board 1 แผ่น
2. Illustration ที่ลงสีด้านหน้า + หลัง ให้สวยงามเรียบร้อย 5 ชุด พร้อม Flats Pattern
และคาบรรยายใต้ภาพ (1 ชุด ต่อ 1 แผ่น รวมเป็น 5 แผ่น)
หมายเหตุ : จัดรวบรวมผลงานทุกชินใส่ลงในแฟ้มผลงานขนาด A3
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ผลงานอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะ
อื่น ๆ (ถ้ามี) ใช้เป็นสาเนาหรือภาพถ่ายได้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาประกาศนียบัตร
ตัวจริง หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมมานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อีกครังหนึ่ง
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน)
โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านัน)
( ) ออกแบบภายใน
( ) ออกแบบนิเทศศิลป์
( ) ออกแบบผลิตภัณฑ์
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ
( ) ออกแบบเครื่องแต่งกาย

กรุณาส่ง
รอบ 1 ช่วงที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ
และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2565
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน PORTFOLIO และเอกสารทุกกรณี
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เอกสารหมายเลข 1
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2565 | รอบ 1 ช่วงที่ 1
โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
(
(
(
(

) ออกแบบภายใน
) ออกแบบผลิตภัณฑ์
) ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
) ออกแบบเครื่องแต่งกาย

( ) ออกแบบนิเทศศิลป์
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_____________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ ____________อาคาร/หมู่บ้าน ____________________________ หมู่ที่ ____________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________
รหัสไปรษณีย์_________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. _________________
คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________
หรือ
ผูส้ มัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทังนี ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต _____________________________________
จังหวัด ______________________________________ รหัสไปรษณีย์___________________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิน
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร
จานวน ________________________ ชิน
3. ผลงานอื่นๆ เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่นๆ (ถ้ามี) จานวน ________ ชิน
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชินที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนีด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชินใด-ชินหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม
วิธีการคัดเลือก
1. คณะกรรมการฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันพิจารณาดาเนินการคัดเลือกนักเรียนที่
มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดทาด้วยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแฟ้ม
ผลงาน มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
3. การสอบสัมภาษณ์
3.1 สอบสัมภาษณ์ วัน ที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ คณะมัณฑนศิล ป์
วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร (onsite) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- วัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิช าออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิช าออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ สาขาวิช าประยุกตศิล ปศึกษา และสาขาวิช าศิล ปะและการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา
- วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2564 สาขาวิ ช าออกแบบภายใน สาขาวิ ช าออกแบบ
เครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ค รผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://admission.su.ac.th กรอกข้ อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึ ง ความสามารถด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 ทางไปรษณี ย์ แ บบ EMS เท่ า นั น
โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน เรียงตามลาดับดังนี ประกอบด้วย
1. ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทางเวปไซต์ https://admission.su.ac.th
บนกระดาษขาว ขนาด A4
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานช่วงชันที่ 4 (ปพ. 1)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
6. ผลงานการออกแบบ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 ทีจ่ ัดทาด้วยตนเอง ดังนี
- ผลงานวาดเส้น (Drawing) ไม่ต่ากว่า 5 ผลงาน
- ผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่สมัคร ไม่ต่ากว่า 5 ผลงาน
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทังเอกสารหลักฐานการสมัคร
สอบทางไปรษณี ย์ แ บบ EMS เท่ า นั้ น (เอกสาร 1 ซองต่ อ ผู้ ส มั ค ร 1 คน) จ่ า หน้ า ซองเอกสารดั ง
รายละเอียดด้านล่างนี
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านัน)
( ) ออกแบบภายใน
( ) ออกแบบนิเทศศิลป์
( ) ออกแบบผลิตภัณฑ์
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

กรุณาส่ง
รอบ 1 ช่วงที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์
โครงการที่ 2 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

( ) ออกแบบเครื่องประดับ
( ) ออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน PORTFOLIO และเอกสารทุกกรณี
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เอกสารหมายเลข 2
แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2565 | รอบ 1 ช่วงที่ 1
โครงการที่ 2 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
(
(
(
(

)
)
)
)

ออกแบบภายใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องแต่งกาย

( ) ออกแบบนิเทศศิลป์
( ) ประยุกตศิลปศึกษา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิว

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_____________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร ________________________________________
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ ____________อาคาร/หมู่บ้าน ____________________________ หมู่ที่ ____________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________
รหัสไปรษณีย์_________________
ข้อมูลการศึกษา
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว
( ) สาเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________
( ) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. _________________
คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________
หรือ
ผูส้ มัครกาลังศึกษา
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________
ทังนี ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษา/กาลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________
หมู่ที่ ___________ ตาบล/แขวง _________________________________ อาเภอ/เขต _____________________________________
จังหวัด ______________________________________ รหัสไปรษณีย์___________________________________________________
แฟ้มสะสมผลงานที่ส่งสมัคร ประกอบด้วย
1. ผลงานวาดเส้น
จานวน ________________________ ชิน
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จานวน ________________________ ชิน
3. ผลงานอื่นๆ เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่นๆ (ถ้ามี) จานวน ________
ชิน
การรับรองผลงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทาผลงานทุกชินที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนีด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานชินใด-ชินหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ลงชื่อ____________________________________
ผู้สมัคร
วันที่__ __ - __ __ - __ __ __ __
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คณะอักษรศาสตร์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 2.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรี ไทยและหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
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 เอกสารอื่น 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. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5)
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3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น
*** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว ***
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ 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. กาหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผ ลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบัน
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

- 24 -

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. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น
*** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว ***
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ 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. กาหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
**********************

- 25 -

คณะวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชันปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาระดับชันมัธยมศึกษา ชันปีที่ 6
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี
2.1 ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
2.2 ได้ รั บ รางวั ล /วุ ฒิ บั ต ร/เกี ย รติ บั ต ร จากการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ จั ด โดยภาควิ ช าหรื อ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
จัดโดยสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ
2.3 ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.4 เป็ น นั กเรี ย นในโรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้ องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์
(สสวท./สพฐ./วมว.) โดยจะต้องมีหนังสื อรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรี ยนใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สสวท./สพฐ./
วมว.
2.5 เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีบันทึกข้อตกลง
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นในการคั ด เลื อ กนั ก เรี ยนเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ ค ณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก
2.6 มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 ใช้ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 4 ภาคการศึ ก ษา
(ม.4 – ม.5 เทอมปลาย)
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
2. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทังลงลายมือชื่อ
กากับต่อท้ายเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง “ทาไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา...............” โดยระบุสาขาวิชาที่
เลือกสมัครไว้
3. สอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์)
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
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สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าศึกษาในโครงการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ จ ะท าการคั ด เลื อ กผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาและขึ นทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาในโครงการนี
จานวน 30 คน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ดังนี
- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับเงิน จานวน 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ในชันปีที่ 1
- ส่วนในชันปีที่ 2 ชันปีที่ 3 และ ชันปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสินปีที่ 1
หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 2.75 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75
จะไม่มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษานัน หากมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กาหนด ก็จะได้รับทุนในปีการศึกษา
ถัดไป โดยจะให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปี
ทังนี ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทังหมดในรูปเล่มของ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยให้เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4
ทังนี ในแฟ้มสะสมผลงานจะต้อง เรียงลาดับเอกสาร ดังนี
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วนขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. เอกสารเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ในหัวข้อที่กาหนดไว้
4. สาเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
5. หนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (กรณีสมัครตามคุณสมบัติขอ้ 2.4 และข้อ 2.5)
6. สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนารายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน พร้อมเซ็นรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัปโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสาร
ดังนี
กรุณาส่ง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3414 - 7003
ทังนี ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)
2. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*********************
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 35 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่มีภ าวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภ าวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6

- 28 -

2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 - 6
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564)
หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564)
หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้ อ งได้ ค ่ า เฉลี ่ ย กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ า
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึ ก ษา ม.6 ปี ก ารศึ ก ษา 2564) หรื อ 6 ภาคการศึ ก ษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1 รูปแบบ Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย
- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง ความสาคัญของวิศวกรอุตสาหการ กับฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19
จานวน 1 หน้า ขนาด A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน
คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม)
30 คะแนน
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรม (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) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4.2 สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
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 จานวน 1 เรื่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ เช่น
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
วิ ท ยาศาสตร์ โดยให้ เ ขี ย นอธิ บ ายผลงานให้ ช ั ด เจน (อาจมี ร ู ป ภาพประกอบ) ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4
3) เขีย นเรีย งความ หัว ข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิช าวิศวกรรมเคมี ” ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4
4) เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิ น 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4
5) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนาเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ 1) – ข้อ 5)) ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้ม สะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.2 สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

- 32 -

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7.3 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์สาหรับแนะนาตนเองประมาน 3 นาที
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1 รูปแบบ Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย
- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง บทบาทวิศวกรโลจิสติกส์ กับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม
4.0 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน
คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม)
30 คะแนน
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรม (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) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8.2 สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
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-

ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
10.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1
ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
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. กาหนดส่งภายในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

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

จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ ม ี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ ม ี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิท ยาลัย จัก ษุแ พทย์ แห่ง ประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่ อการศึ ก ษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 – 6
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ธุรกิจวิศวกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับ
ผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับ
ผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้ อ งได้ ค ่ า เฉลี ่ ย ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ
6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.1 รูปแบบ Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย
- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง ความส าคัญของวิศวกรอุตสาหการ กับฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID19
จานวน 1 หน้า ขนาด A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน
คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม)
30 คะแนน
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรม (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) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.2 สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
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- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
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 เรื่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
เช่น โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิ ท ยาศาสตร์ โดยให้ เ ขี ย นอธิ บ ายผลงานให้ ช ั ด เจน (อาจมี ร ู ป ภาพประกอบ) ไม่ เ กิ น 2
หน้ากระดาษ A4
3) เขีย นเรีย งความ หัว ข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิช าวิศวกรรมเคมี ” ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4
4) เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิ น 1
หน้ากระดาษ A4
5) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนาเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ 1) – ข้อ 5)) ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.2 สัมภาษณ์ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
6.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
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- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6.3 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์แนะนาตนเองประมาน 3 นาที
7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
7.1 รูปแบบ Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานประกอบด้วย
- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง บทบาทวิศวกรโลจิสติกส์ กับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม
4.0 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
เกณฑ์การให้คะแนน แฟ้มสะสมผลงาน 100 คะแนน
คะแนนผลงานวิชาการ (เต็ม)
30 คะแนน
คะแนนผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรม (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) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.2 สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
8.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิจ กรรม หรือการได้ร ั บ ประกาศนี ยบั ตรรางวัล กิ จกรรมทางวิช าการทางด้ านคณิต ศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
9.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ
กิจ กรรม หรือการได้ร ั บ ประกาศนี ยบั ตรรางวัล กิ จกรรมทางวิช าการทางด้ านคณิต ศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่างๆ โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9.2 สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่
สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1
ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
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4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
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. กาหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นสาคัญ

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ ม ี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ ม ี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิท ยาลัย จัก ษุแ พทย์ แห่ง ประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่ อการศึ ก ษาและการ
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ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 256 4 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้น ม.4 – 6
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ธุรกิจวิศวกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้
ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่
น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา สาหรับผู้ที่
กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้
ที่สาเร็จการศึกษา 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 ได้ร ับ ประกาศนีย บัตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเด่น หรือผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้
ด้านพลังงานทางเลือกสาหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “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 ได้ ร ั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศว
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อ
การเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกสาหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “En-Camp” ปีที่ 2”
10.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้ นปีที่ 6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว (ตามที่สาขาวิชากาหนด) ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. สาเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชากาหนด) (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบรายงานการตรวจสุ ข ภาพและเอกซเรย์ ร ่ า งกาย ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ ร ะบบรั บ สมั ค ร
https://admission.su.ac.th (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่ง
พร้อมใบสมัคร
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การส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
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. กาหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
1.2) ไม่ ม ี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ ม ี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีข องราชวิท ยาลัย จั ก ษุ แ พทย์ แห่ งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่ อ การศึ กษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับ ผู้สมัครในสาขาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
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1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 25634 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของชั้น ม.4 - 6
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
ธุรกิจวิศวกรรม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้ อ งได้ ค ่ า ระดั บ เฉลี ่ ย สะสม (เฉลี ่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช า
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้ อ งได้ ค ่ า ระดั บ เฉลี ่ ย สะสม (เฉลี ่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช า
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา 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) หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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2.2 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีมาก
2.3 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.1 ได้ร ับ ประกาศนีย บัตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่อ 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 ได้ ร ั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
6.2 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว (ตามที่สาขาวิชากาหนด) ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. สาเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามที่สาขาวิชากาหนด) (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. ใบรายงานการตรวจสุ ข ภาพและเอกซเรย์ ร ่ า งกาย ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ท ี ่ ร ะบบรั บ สมั ค ร
https://admission.su.ac.th (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่ง
พร้อมใบสมัคร
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การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
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. กาหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กและระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 11 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 11 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564
2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่จัดทาบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง
(MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 19 โรงเรียน
ดังนี้
2.1) โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
2.2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
จังหวัดกาญจนบุรี
2.3) โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุพรรณบุรี
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2.4) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.5) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.7) โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
จังหวัดสุพรรณบุรี
2.8) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แยกแผนกชาย และแผนกหญิง)
จังหวัดนครปฐม
2.9) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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) โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
จังหวัดนครปฐม
2.17) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
จังหวัดนครปฐม
2.18) โรงเรียนนารีวุฒิ
จังหวัดราชบุรี
2.19) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี
3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
3.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
3.2) ไม่ ม ี ภ าวะตาบอดสี หรื อ ถ้ า มี จ ะต้ อ งไม่ ม ี ภ าวะตาพร่ อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจ
ตาบอดสีของราชวิท ยาลัย จัก ษุแ พทย์ แห่ง ประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่ อการศึ ก ษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี)
3.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
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คุณสมบัติเฉพาะสาขา
สาขาวิชา
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีอาหาร

ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา
ที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
1. ทุกแผนการศึกษา
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

วิธีการคัดเลือก
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนที่ จัดทาบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ
บันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียน จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร
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การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
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. กาหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่ง
เอกชนรับเอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*******************
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คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกดนตรีคลาสสิก
จานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์
จานวนรับ 5 คน
- วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
จานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์
จานวนรับ 10 คน
- วิชาเอกละครเพลง
จานวนรับ 5 คน
- วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึ กษา
นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา
3. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
4. สาหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก และวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
5. สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือขับ
ร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
6. ส าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี แ จ๊ ส มี ค วามสามารถปฏิ บ ัต ิ เ ครื ่ อ งดนตรี แ จ๊ส / ขั บ ร้ อ งแจ๊ ส ตามที ่ ก าหนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
7. สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ มีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ
ตามที่กาหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
8. สาหรับวิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับร้อง และมีทักษะพื้นฐานการเต้นรา ตามที่กาหนดใน
รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (60 คะแนน) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา 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 าหรับสาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา
3) ส าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี แ จ๊ ส เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้ า นดนตรี
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา
4) สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา
5) ส าหรั บ วิ ช าเอกละครเพลง เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้ า นดนตรี
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา โดยต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบ หรือแบ็คกิ้งแทร็คมาด้วย
6) ส าหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนดนตรี และทั ศ นคติ เ กี ่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ดนตรี และ
แสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา
หมายเหตุ : โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย ยกเว้น เปียโน มาริมบา กลองชุด หรือเครื่องดนตรี
ที่ทางคณะจัดเตรียมไว้
7) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา)
- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 เป็นไฟล์
PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB รายละเอียดประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
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) สาหรับทุกวิชาเอก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ
จากสถาบั นดนตรี ผู ้ สมั ครสามารถส่ งประกาศนี ยบั ตรจากสถาบั นดนตรี มากกว่ า 1 แห่ ง
โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ ประกอบการสมั คร ได้ แก่ ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี ว ิ ธ ี ศ ิ ล ปากร
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 าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี และสื ่ อสร้ า งสรรค์ วิ ชาวั ด แววความรู ้ ด นตรี แ ละสื ่ อ สร้ า งสรรค์

ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี ว ิ ธ ี ศ ิ ล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6
3) สาหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ วิชาการแต่งเพลง ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวธิ ี
ศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6
4) วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถ้ามี สามารถน าไปใช้ในการตั ดสินผลในรอบสอบ
สัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่วิชาเอกก าหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี
ถึงวันที่สมัครสอบ
- ส าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี ค ลาสสิ ก วิ ช าเอกดนตรี แ ละสื ่ อ สร้ า งสรรค์ และวิ ช าเอก
ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ขับร้องคลาสสิก เกรด 6
- สาหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ขับร้องแจ๊ส เกรด 6
- ส าหรับ วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส /ขับร้อง
คลาสสิก หรือแจ๊ส เกรด 6
- สาหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับร้องคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film
หรือขับร้องแจ๊ส เกรด 6
1.4 คลิปวิด ีโ อการแสดงดนตรี การเต้น และการสอนดนตรี ตามที่ก าหนดในรายละเอียดการ
ทดสอบความสามารถทางด้ า นดนตรี https://music.su.ac.th ให้ อ ั ป โหลดคลิ ป วิ ด ี โ อ
ลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี
https://youtube.com/SilpakornMusic)
1) ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาว
ไม่น้อยกว่า 7 นาที
2) สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก หรือ
ขับร้องสากล หรือขับร้องไทยสากล ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที
3) สาหรับวิชาเอกดนตรีแจ๊ส คลิปการแสดงดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที
4) ส าหรั บ วิ ช าเอกดนตรี เ ชิ ง พาณิ ช ย์ คลิ ป การแสดงดนตรี 1 บทเพลง โดยเลื อ กบรรเลง
บทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาที
5) ส าหรั บ วิ ช าเอกละครเพลง จ านวน 2 คลิ ป วิ ด ี โ อ ประกอบด้ ว ย คลิ ป การขั บ ร้ อ งเพลง
ความยาวไม่เกิน 5 นาที และคลิปการเต้น ไม่จากัดแนวดนตรี ความยาวไม่เกิน 1 นาที
6) สาหรับวิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จานวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบด้วย คลิปการแสดง
ดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที และคลิป การสอนดนตรี
ในระดับชั้นหรือหัวข้อขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 15 นาที
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1.5 สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่
ได้ร ับ การเผยแพร่ท างสื่ อ ออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ ท ี ่ มี
กิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซต์ก าหนด (ถ้ามี) พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และ
ความสาเร็จของผลงาน จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
1.6 ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
1.7 รายละเอียดการทากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)
การจัดส่งเอกสาร
1. อั ป โหลดไฟล์ PDF ที ่ ร ะบบรั บ สมั ค ร https://admission.su.ac.th หั ว ข้ อ การส่ ง เอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง
จานวนรับ 25 คน
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึ กษา
นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมี เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึ กษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. สาหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มีทักษะพื้นฐานด้านการจัดการและธุรกิจ
4. สาหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ มีทักษะพื้นฐานด้านการร้อง การเต้น
การนาเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาที่สามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (80 คะแนน) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ)
2. สัมภาษณ์ (20 คะแนน) วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้
1) สาหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และ
สิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2) ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ
ทักษะการนาเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- 56 -

2.2 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ 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 หลั กฐานทางการศึ กษา Transcript หรื อ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรี ยน (เกรดเฉลี ่ ยรวม 5 หรื อ
6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ากว่า 2.00
1.2 ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ
1.3 รายละเอียดการทากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม
1.4 สาหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง และวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์
คลิปแนะน าตัวผู้สมัครพร้อมประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เคยท าในระหว่างการศึกษา พร้อมบอก
เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไม่เกิน
2 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ คลิปการเต้น ไม่จากัดแนวดนตรี
ความยาวไม่เกิน 1 นาที ให้อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนา Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน
1.6 ผลงานการเป็น Blogger อาทิ Youtuber, KOL (Key Opinion Leader), Micro Influencer หรือ
Content Creator หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกั น (ถ้ามี) ให้นา Link Channel มาแสดงใน
แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดส่งเอกสาร
1. อั ป โหลดไฟล์ PDF ที ่ ร ะบบรั บ สมั ค ร https://admission.su.ac.th หั ว ข้ อ การส่ ง เอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*********************
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ Portfolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวนรับ 60 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 50%
ค่าน้าหนัก 50%

เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครชาวไทย
1. ใบสมั ค รที ่ ส ั ่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทาง https://admission.su.ac.th สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5)
หรือเทียบเท่า หรือ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จานวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข
6. แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่ เ กิ น 10 หน้ า กระดาษ A4 (ไม่ ร วม ปก ค าน า สารบั ญ )
โดยประกอบด้วย
- เขี ย นเหตุ ผ ลในการเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าในคณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4
- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่น ๆ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
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2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทาบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ
ระดับดีขึ้นไป
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1.1 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 1 (นายชาตรี คาเอก)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์ 08-6711-8596
1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
จานวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จานวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
จานวนรับ 100 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็น ผู้มีส ุขภาพสมบูร ณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 70%
ค่าน้าหนัก 30%
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เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครชาวไทย
1. ใบสมั ค รที ่ ส ั ่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทาง https://admission.su.ac.th สมบู ร ณ์ ค รบถ้ว น
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5)
หรือเทียบเท่า หรือ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จานวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข
6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ) โดย
ประกอบด้วย
- เขี ย นเหตุ ผ ลในการเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าในคณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4
- เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่น ๆ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ใบสมั ค รที ่ ส ั ่ ง พิ ม พ์ จ ากโปรแกรมการรั บ สมั ค รทาง https://admission.su.ac.th สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทาบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ
ระดับดีขึ้นไป
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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การจัดส่งเอกสาร
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1.1 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 1 (นายชาตรี คาเอก)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์ 08-6711-8596

1.2 อัปโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
********************
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 16 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) หรือ
กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา) หรือ
เทียบเท่า (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ)
โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้
1.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ
1.2 แสดงผลงานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
- เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจ
- มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน์ หรือ
- เคยผ่ า นการอบรมหรื อ เข้ า ร่ ว มประกวดโครงการด้ า นธุ ร กิ จ หรื อ ด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
เช่น ธุรกิจสตาร์ตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาระบบโปรแกรม
เป็นต้น หรือ
- เคยท ากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้
1.3 เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้อง
แสดงเป้าหมายของการเรียน การทางาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความสาเร็จได้
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 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
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การจัดส่งเอกสาร
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ เป็นผู้ที่กาลังศึกษา
หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคการศึกษาปลาย) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนถึงชั้นปีที่ 2 (ภาคปลาย) รวม 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75 ผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน)
ค่าน้าหนัก 70%
พิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB
จานวน 1 ไฟล์ โดยประกอบไปด้วย
1.1 หน้าปก จะต้องมีชื่อ - นามสกุล รูปถ่ายของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล จัดรูปแบบได้
อิสระ
1.2 ผลงานชิ ้ น ที ่โ ดดเด่น ที ่ ส ุ ด 1 ชิ ้ น เท่ า นั ้ น ที ่ ผ ู ้ ส มั ค รเคยท าในระหว่ างการศึ ก ษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร อาทิ
ละครเวที การพูดในที่ชุมชน การทา vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนข่าว การเขียนบล็อก การ
ถ่ายรูป การเขียนบทความ การทาภาพยนตร์สั้น เป็นต้น หากผลงานมีลักษณะเป็นไฟล์ดิจิทัล ขอให้
อั ป โหลดใน google drive แล้ ว จั ด ท าเป็น QR Code และ URL ส าหรั บ ชมผลงานแนบมาใน
portfolio (ท า QRCode ส าหรับสแกนเพื่อชมผลงาน 1 หน้า จากนั้นเขียนชื่อผลงานและชื่ อ
ผู้จัดทาไว้ใต้ QRCode โปรดเช็คอายุของลิงค์ก่อนส่งเพราะหลายผลงานที่ ส่งมา ลิงก์มักหมดอายุ
และเข้าดูไม่ได้ หากลิงก์หมดอายุ จะถือว่าผู้สมัครขาดคะแนนในส่วนนี้) หากเป็นผลงานด้านการ
เขียน ให้จัดอยู่ในหน้าของ portfolio ได้เลย
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1.3 เขียนอธิบายขั้นตอนการทาผลงานในข้อ 2 ดังนี้ ชื่อผลงาน แนวความคิดที่ต้องการนาเสนอ ที่มา
ของแนวความคิด เนื้อหา หน้าที่และรายละเอียดการทางาน และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทาผลงานชิ้นนี้
โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามเทมเพลตที่ก าหนดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้ที่
https://bit.ly/3nF4xud
1.4 เขียนเรียงความเชิงนิเทศศาสตร์แนะนาตัวเอง มุ่งเน้นการแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษา
ด้านนิเทศศาสตร์ กาหนดความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 16
เกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) 100 คะแนน พิจารณาจาก
- ความเข้าใจในหลักการทางนิเทศศาสตร์
35 คะแนน
- การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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)
ค่าน้าหนัก 30%
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เริ่มเวลา 08.30 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom
ขอให้ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
2.2 เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
- วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์
35 คะแนน
- ความรู้ ความเข้าใจทางด้านนิเทศศาสตร์
35 คะแนน
- บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
30 คะแนน
2.3 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชาฉบับจริง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้อง (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตร ปวช. แสดงผลการศึกษา 4 ภาค
การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 2)
- ผู้ที่สาเร็จการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตร ปวช. แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา
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การจัดส่งเอกสาร
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
จานวนรับ 20 คน
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
จานวนรับ 30 คน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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/วิชาเอกที่ต้องการสมัครให้ ชัดเจน จานวนผลงานไม่เกิน 15 หน้า (ไม่
รวม ปก คานา สารบัญ ใบประกาศนียบัตร) รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมให้สร้างเป็นลิงก์ออนไลน์
หรือ QR code ที่สามารถเข้าถึงได้ (โดยลิงก์ไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผลงาน)
1.2 หัวข้อผลงานที่ต้องการให้นักเรียนใส่ใน Portfolio (ถ้ามี)
1) วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น เป้าหมายของการศึกษา การทางานที่จะประสบความสาเร็จได้จากการ
เรียนในสาขาวิขาเอกที่ยื่นสมัคร (เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษขนาด A4,
ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 16 pt., ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0)
2) ภาพผลงานที่แสดงทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
60 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
45 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
45 คะแนน
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้สมัครที่แสดงถึงความสามารถทางด้านพื้นฐานการวาดภาพ, การออกแบบเบื้องต้น,
องค์ประกอบศิลป์, ทฤษฎีสีและการใช้สี, การสร้างสรรค์ผลงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ, ในกรณีที่เป็นประกาศนียบัตร
ที่ได้จากงานประกวด-แข่งขัน ขอให้แนบภาพตัวอย่างผลงานมาด้วย (ถ้ามี) เป็นต้น ภาพผลงานไม่ควรกาหนดขนาด
ภาพที่เล็กเกินไปจนไม่สามารถพิจารณารายละเอียดในผลงานได้ ควรเน้นที่คุณภาพผลงาน ไม่ควรเน้นที่จานวนผลงาน
จนเกินไป
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3) ภาพผลงานที่แสดงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการนามาใช้อย่างสร้างสรรค์
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
30 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
45 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
45 คะแนน
ผลงานที่แสดงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับวิชาเอกที่ต้องการ
สมัคร, การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างสาหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งาน
ออกแบบฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ได้ทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิติ,
ผ่านการอบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ
ตัวอย่างสาหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ได้แก่ ภาพการออกแบบ
กราฟิกบนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงบน Browser, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างสาหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบเกม ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งานออกแบบ
ฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ได้ทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิติ, ผ่านการ
อบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม, โครงงาน
หรือผลงานจากวิชาวิทยาการคานวณ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
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
ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
- วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการศึกษา
50 คะแนน
- บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
30 คะแนน
- แนะนาและนาเสนอผลงานในแฟ้มผลงานของตนเอง
20 คะแนน
2.3 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
- ผลงานด้านการออกแบบตัวจริง (ถ้ามี)
- บัตรประชาชนฉบับจริง
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- ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา
5 ภาคการศึ ก ษา (ปี ก ารศึ ก ษา 2564) หรื อ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรับรองเอกสารจากผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็น
รับรองสาเนาของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร (ทุกวิชาเอก)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
2. หลักฐานการศึกษา
2.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรับรองเอกสารจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด
(กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
2.2 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
กับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรับรองเอกสาร
จากผู้อ านวยการโรงเรีย นหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้ส าเนาด้านหลังด้วย)
พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รูปแบบไฟล์ PDF, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
การจัดส่งเอกสาร
1. การจัดส่งเอกสาร ให้ส่งไฟล์ดังนี้
1.1 ไฟล์ แ ฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) ให้ ส ่ ง ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 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 ขอแนะนาวิธีการจัดทาและนาส่งไฟล์ดิจิทัล ประกอบการส่งแฟ้มสะสมผลงาน
สาหรับสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ที่ลิงก์ https://bit.ly/ictsututorialportfolio2020
1.2 ส าเนาบัต รประจ าตัวประชาชนและ หลักฐานการศึกษา ให้อัป โหลดไฟล์ ที่ระบบรับ สมั ค ร
https://admission.su.ac.th หัวข้อ “การส่งเอกสาร” (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) เท่านั้น
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 4 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก คานา
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
- เคยทากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้
1.3 เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้อง
แสดงเป้าหมายของการเรียน การทางาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความสาเร็จ
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 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
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การจัดส่งเอกสาร
1. อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
***********************

