ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
______________
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ประกาศ
ปฏิทินการรับสมัครฯ ประจาปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ ปริญญาบัณ ฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึ ก ษา 2565 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่ว งที่ 2
ดังต่อไปนี้
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา รอบ 1 ช่วงที่ 2
ลาดับ
คณะวิชา
จานวนรับ
1
จิตรกรรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
65
2
สถาปัตยกรรมศาสตร์
65
3
โบราณคดี
45
4
มัณฑนศิลป์
30
5
อักษรศาสตร์
90
6
ศึกษาศาสตร์
95
7
วิทยาศาสตร์
155
8
เภสัชศาสตร์
30
9
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
560
10 ดุริยางคศาสตร์
90
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
410
12 วิทยาการจัดการ
430
13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
180
รวมทั้งสิ้น
2,245

-2หมายเหตุ : - ดู ร ายละเอี ย ดหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ 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
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ ที่
เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิล ปากร 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

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
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เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
จานวนรับนักศึกษา จาแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา
(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรื อการจัด
การศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพิ่ม
พิเศษมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านงบประมาณและการดาเนินงาน
หลักสูตรและสาขาวิชา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
คณะโบราณคดี
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรีไทย ขับร้อง
เพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

จานวนรับ
65
20
5
35
5
65
55
10
45

5
5
10
10
10
5
30
15
15
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คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปนุ่ ) (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

จานวนรับ
90
10
5
5
5
5
5
15
15
10
5
5
5
95
25
20
50
155
10
15
20
10
20
10
10
20
10
10
10
10
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คณะเภสัชศาสตร์
โครงการทาความร่วมมือกับโรงเรียน MOU
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

จานวนรับ
30
30
560
70
10
30
20
20
30
25
20
10
10
20
5
5
10
5
5
10
5
5
5
5
5
10
50
5
20
10
25
5
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสิก (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ PortFolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

จานวนรับ
15
15
20
5
10
5
10
5
10
5
5
90
10
5
10
10
5
10
25
15
410
60
100
100
100
50
430

40
40
40
40
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ ชั้นปีที่ 1 - 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการออกแบบ
วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
รวมทุกคณะวิชา

จานวนรับ
40
40
30
30
40
30

30
30
180
16
110
15
20
15
4
2,245

-9รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
จานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ น ผู ้ ท ี ่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นชั ้ น ปี ส ุ ด ท้ า ยตามหลั ก สู ต รในสถาบั น การศึ ก ษา ที ่ ผ ่ า นการคั ดเลื อ กจาก
คณะจิตรกรรมฯ ต้องเป็นนักเรียนเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ในลาดับที่ 1
ถึงลาดับสุดท้ายตามจานวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
จากคณะจิตรกรรมฯ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ได้คะแนนกลุ่มวิชาวาดเส้น/กลุ่มวิชาทางด้านศิลปะเฉลี่ยไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00 ในใบระเบียนแสดงผล
การศึกษา 5 ภาคการศึกษา
4. สถาบันที่ได้รับสิทธิ์ จานวน 37 สถาบัน รวม 57 คน ได้แก่
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

สถาบันได้รับสิทธิ์
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง จังหวัดลาปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ

จานวนได้รับสิทธิ์ (คน)
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

- 10 ที่
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

สถาบันได้รับสิทธิ์
โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนปัญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทคนิคราชบุรี
เลยพิทยาคม
อาชีวศึกษาเพชรบุรี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนราชประชาสมาศัย (ฝ่ายมัธยม)
รวม

จานวนได้รับสิทธิ์ (คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57

วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน)
1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
นาเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมภาพผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทัศนศิลป์ ในช่วงศึกษา
ในสถาบันการศึกษา รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จานวนไม่เกิน 1 แฟ้ม (ไม่จากัดจ านวนหน้า)
เอกสารที่ใส่ใน Portfolio ประกอบด้วย
1) ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทัศนศิลป์ ในช่วงศึกษาในสถาบันการศึกษา (คุณภาพของภาพถ่ายต้อง
มี ค วามคมชั ด เหมาะสมกั บ การพิจ ารณาคุ ณ ภาพผลงานของคณะกรรมการเพื ่อ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สมัคร)

- 11 2) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่าแฟ้มประวัติผลงานศิลปะ
(Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง
3) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
สอบสั ม ภาษณ์ วั น ที ่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ คณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสือแจ้งส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย
1.1 รายชื่อของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุลาดับที่ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
1.2 เอกสารแสดงล าดับ ที่ของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของนักเรียนศิลปะ/
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งชั้นปี
1.3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทาง ดังนี้
1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะจิตรกรรม
ฯ โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ในลาดับที่ 1 ถึงลาดับ
สุดท้ายตามจ านวนสิทธิ์ที่ส ถาบัน การศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจาก
คณะจิตรกรรมฯ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00

- 12 3. เป็นผู้สนใจศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศ าสตร์ การเขียน
การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การบริหารจัดการด้านศิลปะ
4. สถาบันที่ได้รับสิทธิ์ จานวน 20 สถาบัน รวม 40 คน ได้แก่
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

สถาบันได้รับสิทธิ์
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ
โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม

จานวนได้รับสิทธิ์ (คน)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40

วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน)
1.1 รูปแบบ Portfolio
นาเสนอในรูปแบบแฟ้มประวัติ หรือหลักฐานที่แสดงถึงความสนใจในศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย
การบริหารจัดการด้านศิลปะ แฟ้มประวัติเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- 13 1) ผลงานการทาวิดีโอสารคดี หรือคลิปรีวิวงานศิลปวัฒนธรรม หรือภาพถ่ายผลงานศิลปะของ
นักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ หรือผลงานการเขียนที่เกี่ยวข้องกับศิ ลปะ เช่น เรียงความ บทความ หรือ
ทาโครงการเกี่ยวกับศิลปะ และ/หรือ
2) หลักฐานรับรองว่ามีประสบการณ์ทางศิลปะ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรม (ที่ไม่ใช่การศึกษาใน
หลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันกวด
วิชา) และ/หรือสิ่งใดสิ่ง หนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น การชนะการประกวดหรือร่วมแสดงนิทรรศการ
การศึกษาดูงาน ทาโครงการ ร่วมแสดงในนิทรรศการ หรือจัดนิทรรศการ
2. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสือแจ้งส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย
1.1 รายชื่อของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุลาดับที่ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
1.2 เอกสารแสดงลาดับที่ของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของนักเรียนทั้งชั้นปี
1.3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
จานวนรับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ โดยมีคุณสมบัติตามขอบเขตข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้ าร่วมแสดงผลงานจากการประกวดศิลปกรรม
ประเภทต่าง ๆ อาทิ วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม ประเภท
ผลงานเดี่ยว ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) จากการประกวดในระดับต่อไปนี้

- 14 - ระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค โดยเป็นรางวัลอันดับ 1 หรือรางวัลอันดับ 2 หรือ
รางวัลอันดับ 3 เท่านั้น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ
- ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ (การจัดประกวดที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศขึ้น
ไป) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือ
- ได้ร ับ การคั ดเลื อ กให้เ ข้ าร่ว มแสดงผลงานศิล ปกรรมในระดับชาติ และ/หรือ ระดั บ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ
2.2 เป็นผู้ที่มีทักษะเฉพาะตัวอันมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะที่เท่าทันกับยุคสมัย
ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อศิลปะรูปแบบดิจิทัล การสร้างสรรค์ศิลปะด้วย
เทคนิคภาพถ่าย วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการแสดง ศิลปะกับเสียง ดนตรี และอื่นๆ ที่ผู้สมัคร
เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะ โดยผู้สมัครต้องนาเสนอให้เห็นถึงศักยภาพทางด้าน
ศิลปะตามที่กาหนดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการ
สอบสัมภาษณ์
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน)
1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
นาเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF รวบรวมภาพผลงาน โดยใช้ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัล ผลงานสร้างสรรค์ประเภท วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น
การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิคภาพถ่าย วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการแสดง ศิลปะกับเสียง
ดนตรี ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทัศนศิลป์ รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม
(ไม่จากัดจานวนหน้า) เอกสารที่ใส่ใน Portfolio ประกอบด้วย
1) ภาพถ่ า ยผลงานศิ ล ปกรรมของผู ้ ส มั ค รที ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล หรื อ เข้ า ร่ ว มแสดง พร้ อ มระบุ
รายละเอียดของภาพ เช่น รายละเอียดของรางวัล ขนาด เทคนิค ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน
2) ภาพถ่ายผลงานศิล ปกรรมอื่น ๆ ของผู้ส มัคร เช่น ผลงานวาดเส้น องค์ประกอบศิ ล ป์
จิตรกรรม การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิคภาพถ่าย วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการแสดง
ศิ ล ปะกั บ เสีย ง ดนตรี และอื ่ น ๆ พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ยดของภาพ เช่ น ขนาด เทคนิ ค
ปี ท ี ่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน (คุ ณ ภาพของภาพถ่ า ยในข้ อ 1) และ 2) ต้ อ งมี ค วามคมชั ด
เหมาะสมกั บ การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพผลงานของคณะกรรมการเพื ่ อ เป็ น ประโยชน์
ต่อผู้สมัคร หรือลิงก์ผลงานที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 3 นาที จานวนไม่เกิน 3 ชิ้น)
3) สาเนาประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับหรือเข้าร่วมแสดง ห้ามสแกนย่อ ขอให้ถ่าย
ส าเนาขนาดเท่าจริง เพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้น า
เอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

- 15 4) สาเนาสูจิบัตรงานแสดงศิลปกรรมที่มีหลักฐานแสดงผลงานของผู้สมัคร (ถ่ายสาเนาหน้าปก
และภาพผลงานที่ตีพิมพ์)
5) เรียงความแสดงทัศนคติแนวความคิดของผู้สมัครเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “แนวคิดและ
เป้าหมายของข้าพเจ้าในการศึกษาศิลปะที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ”
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
6) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติผลงาน
ศิลปะ (Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง
7) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
9) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองภาพผลงานหรือหลักฐานทุกชิ้น
2. สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางช่องทาง ดังนี้
1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านศิล ปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิล ป์
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การบริหารจัดการด้านศิลปะ โดยมี
คุณสมบัติตามขอบเขตข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 16 1) ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม (ที่ไม่ใช่การศึกษาในหลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียน
ผู้ได้ร ับ สิทธิ์ และไม่ใช่โ รงเรียนหรือสถาบันกวดวิช า) ของนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิล ปะ
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ
2) มีผลงานทางด้านศิลปะ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ
การวิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ เผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง (หากเคยได้รางวัล
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ
3) ผลงานอื่น ๆ ที่เป็นประวัติดีเด่นแสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะตามที่กาหนดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการ
จะพิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (100 คะแนน)
1.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
นาเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมประวัติ และผลงาน รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จานวน
ไม่เกิน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย
1) ใบประกาศนี ย บั ต ร สู จ ิ บ ั ต ร หรื อ หลั ก ฐานในสื ่ อ อื ่ น ๆ ที ่ ย ื น ยั น ว่ า ผ่ า นการเข้ า ศึ ก ษา
ร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทาโครงการ และร่วมแสดงในนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
และ/หรื อ สิ ่ ง ใดสิ ่ ง หนึ ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทฤษฎี ศ ิ ล ป์ วั ฒ นธรรม ประวั ต ิ ศ าสตร์ การเขี ย น
การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ (ที่ไม่ใช่การศึกษาใน
หลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบัน
กวดวิชา) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ หรือ
2) ประกาศนียบัตร สูจิบัตร หรือหลักฐานในสื่ออื่นๆ ที่ยืนยันถึงการมีผลงาน หรือได้รับรางวัล
ทางด้านศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การ
เขียน การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ ที่ได้รับการเผยแพร่
สู่สาธารณะ ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ หรือ
3) ภาพถ่ายผลงานศิลปะ และ/หรือผลงานจริง หรือสาเนาผลงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎี
ศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การนาเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหาร
จัดการด้านศิลปะ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) หรือ
4) ผลงานอื่น ๆ ที่เป็นประวัติดีเด่นแสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะตามที่กาหนดข้างต้น ทั้งนี้
กรรมการจะถือพิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์
5) เรียงความแสดงทัศนคติและแนวความคิดของนักเรียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ“แนวคิดและเป้าหมายของข้าพเจ้าในการศึกษาศิลปะที่คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์”

- 17 6) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติเป็นของ
ผู้สมัครจริง
7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
9) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองภาพหรือหลักฐานทุกชิ้น
2. สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ วัน ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางช่องทาง ดังนี้
1.1 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E – mail : entrance.psg@outlook.com
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
**************************

- 18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
จานวนรับ 55 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
2. เป็ น ผู ้ ท ี ่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นปี ส ุ ด ท้ า ย ตามหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น
ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
3. เป็ น 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 ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ
เป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องน าเอกสารแสดง
ผลการเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (GPAX) ซึ ่ ง มี ค ่ า ไม่ ต ่ า กว่ า 3.00 ที ่ ท างโรงเรี ย นออกให้
พร้อมหนังสือรับรองการได้ร ับ ทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศ
ประกอบด้วย
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio
2.1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คานา สารบัญ) จัดทาเป็น
รูปเล่มขนาด A4 ในรูปแบบใดก็ได้
2.2 ในแฟ้มผลงาน ประกอบด้วย
- สาเนา ผลงานลายเส้นที่แสดงความเข้าใจพื้นที่และรูปทรงสามมิติ และ สาเนา ผลงานด้าน
การออกแบบ หรือผลงานการเข้าร่วมการประกวดแบบ ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์
และความสามารถในการออกแบบ หรือ ผลงานลายเส้นที่อธิบายคาว่า “บ้านของฉันคือ
หนึ่งเดียวที่ประกอบขึ้นจากพื้นที่หลากหลาย”
- ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 รอบ 1 ดาวน์ โ หลดได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์
https://arch.su.ac.th ในเมนู Admissions > เอกสารสาหรับนักศึกษาใหม่
- สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สัมภาษณ์
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
3.2 ทดสอบเพื่อยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio

- 19 3.3 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio
3.4 ผลงานตัวจริงที่อยู่ Portfolio
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า “SU-TCAS65 รอบ 1 ช่วงที่ 2
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100
2. กาหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียด ดังนี้
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน จานวน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา สารบัญ) โดยจัดทาเป็นรูปเล่มขนาด A4 ใน
รูปแบบใดก็ได้

- 20 2.2 ในแฟ้มผลงาน ประกอบด้วย
- ส าเนาผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย
- เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาว
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
- สาเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ ทักษะทางศิลปะ 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 ที่ เว็ บ ไซต์
https://arch.su.ac.th ในเมนู Admissions > เอกสารสาหรับนักศึกษาใหม่
- สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. การสัมภาษณ์
3.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
3.2 ทดสอบเพื่อยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio
3.3 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio
3.4 ผลงานตัวจริงที่อยู่ Portfolio
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) วงเล็บมุมซองว่า
“SU-TCAS65 รอบ 1 ช่วงที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย” มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
**************************

- 21 คณะโบราณคดี
โครงการผู ้ ม ี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นโบราณคดี ประวั ต ิ ศ าสตร์ ศ ิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ภาษา ดนตรี ไ ทย
ขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่กาเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism)
กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตา
บอดสีชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรือ
อักษรโบราณท้องถิ่น เท่านั้น
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลัง ว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/
หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อ
ใดข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1 กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.75
1.2 กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย, สังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.75
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ด้านประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมท้องถิ่น) หรืออักษรโบราณท้องถิ่น เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4
เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด
ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้ส่งสาเนาเกียรติบัตร
รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน
2.2 เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับจาก
สาธารณชน เช่น การปฏิบัติงานใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์

- 22 ท้องถิ่น โดยมีหลักฐานใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ สาเนาบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงาน และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน
2.3 ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ระดับ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษ 100 คะแนน
3.2 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็น ผู้ผ่านการคัดเลือก
ผลงานจากสาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครทีส่ ั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา
และสารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
3.1 ข้อมูลผู้สมัคร
3.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถนามาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์ได้)
3.4 สาเนาเอกสารแสดงความสามารถที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวนไม่เกิน 10 หน้า
การจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่
1. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
2. อัพโหลดไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ หรื อศิลปะ (เชิงสังคมศึกษา-ประวัติศาสตร์) หรือวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เท่านั้น
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1 กรณีที่สาเร็จการศึ กษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2 กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. Portfolio รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้ านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ (เชิงสังคมศึกษาประวัติศาสตร์) วัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10
หน้า (ไม่รวมปก คานา และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ หรือศิลปะ (เชิงสังคมศึกษาประวัติศาสตร์) หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ภูมิภาค
ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น ให้ส่งสาเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน
2.2 เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน เช่น การปฏิบัติงานใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีหลักฐานใบรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ สาเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และหลักฐานอื่น ๆ เพื่อ
ยืนยันการปฏิบัติงาน
2.3 เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และมีประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมโครงการ
2.4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่ว ยงานระดับ จังหวัด ภูมิภ าค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือประกาศนี ยบั ตรรับรองการ
ปฏิบัติงาน

- 24 2.5 หลักฐานทุกชนิดต้องเป็นหลักฐานขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
3. สอบสัมภาษณ์
3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น (100 คะแนน)
3.2 สอบสัมภาาณ์ ว ัน เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ส ันสกฤตศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิท ยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงาน
จากสาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา
และสารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
3.1 ข้อมูลผู้สมัคร
3.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถน ามาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ได้)
3.4 สาเนาเอกสารแสดงความสามารถที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวนไม่เกิน 10 หน้า
3.5 จดหมายแนะน าตั ว ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาสะท้ อ นความรู ้ ห รื อ ความสนใจในสาขาประวั ต ิ ศ าสตร์ ศ ิ ล ปะ
ความยาวไม่เกิน 1,000 คา
การจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่
1. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
2. อัพโหลดไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น) เท่านั้น
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็ น นั ก ศึ ก ษา หากพบในภายหลั ง ว่ า ขาดคุ ณ สมบั ต ิ ท ั ่ ว ไป และ/หรื อ คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะ
ข้อใดข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1 กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2 กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 2.50
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีไทย หรือขับ
ร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น) เท่านั้น ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวน
ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม
ในขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) โดยต้องได้รับ
รางวัลประกวดดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม ในลาดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า ให้ส่งสาเนาเกียรติ
บัตรรางวัล และหลักฐานอื่นๆ ประกอบ
2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้อ งถิ่นประเภทอักษรโบราณท้องถิ่น (นับตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) โดยให้ส่งสาเนาหลักฐานแสดงความสามารถ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
โครงการอบรมอักษรโบราณท้องถิ่น
2.3 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความสามารถ
3. สอบสัมภาษณ์
3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถ
พิเศษ (100 คะแนน)
3.2 สอบสัมภาษณ์ ว ัน เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ส ันสกฤตศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ ผ่าน

- 26 ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงาน
จากสาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา
และสารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
1) ข้อมูลผู้สมัคร
2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถนามาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์ได้)
4) สาเนาเอกสารแสดงความสามารถที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวนไม่เกิน 10 หน้า
การจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่
1. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
2. อัพโหลดไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com
กรณีที่ผู้สมัครใช้คุณสมบัติความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ให้บันทึกคลิป
วีดีโอแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิมตามความถนัด จานวน 2 เพลง
โดยในคลิ ป ต้ อ งเห็ น ภาพมุ ม กว้ า งที ่ ม ี ผ ู ้ ส มั ค รและเครื ่ อ งดนตรี ช ั ด เจน อั พ โหลดคลิ ป ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1B5Khhrg5sfOPYSy6jy7veDzDxdzjMCdi?usp=sharing
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม
เท่านั้น
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็น
นักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง

- 27 วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1 กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรฯ
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
และมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ผู้สมัครส่ง Portfolio
ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา และสารบัญ) ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่
ออกเกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองต่าง ๆ
3. สอบสัมภาษณ์
3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ : ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สอบสัมภาษณ์เ ป็น
ภาษาอังกฤษ) 100 คะแนน
3.2 สอบสัมภาษณ์ ว ัน เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ส ันสกฤตศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงาน
จากสาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา
และสารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
1) ประวัติส่วนตัว
2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4) เอกสารหลั ก ฐานแสดงความสามารถพิ เ ศษด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรม เช่ น ประกาศนี ย บั ต ร
การประกวด ใบรับรองการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ฯลฯ (ถ้ามี) (จากัดไม่เกิน 3 ชิ้น)

- 28 5) จดหมายแนะน าตั วและแสดงเจตจ านงภาษาอั งกฤษ (Statement of Purpose) ความยาวไม่ เกิน
500 คา หรือ ลิงค์ไปสู่คลิปวีดีโอแนะนาตัวและแสดงเจตจานงภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 นาที
6) ผลงานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เช่น เรียงความ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ คลิปวีดีโอ บล็อก เพจ
เฟสบุ๊ค ฯลฯ หากผลงานมีลักษณะเป็นสื่อโสตทัศน์ให้ใส่เป็นลิงค์ (url) พร้อมคาอธิบายประกอบ
(จากัดไม่เกิน 3 ชิ้น)
ทั ้ ง นี ้ เอกสารข้ อ 5) และ ข้ อ 6) ไม่ น ั บ รวมจ านวนหน้ า กั บ แฟ้ ม สะสมผลงานแต่ ใ ห้ แ นบมาพร้ อ ม
กับแฟ้มสะสมผลงาน
การจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่
1. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
2. อัพโหลดไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสมาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลจากการประกวดทักษะทาง
ภาษาฝรั่งเศสระดับเขต ระดับประเทศ หรือนานาชาติ ได้รับ ทุนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
และ/หรือ มีผ ลการสอบวั ดระดั บ ความรู ้ภ าษาฝรั่ ง เศส (DELF) ระดับ A2 และได้รับ การรั บรองจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศส
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/
หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อ
ใดข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้อง
ศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสมาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส เท่านั้น
(นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า
(ไม่รวมปก คานา และสารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้

- 29 2.1 เป็น ผู้ที่ได้ร ับ รางวัล จากการประกวดทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับเขต ระดับประเทศ หรือ
นานาชาติ ทุนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และ/หรือ
2.2 มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2
2.3 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความสามารถ
3. สัมภาษณ์
3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถ
พิเศษ (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส) 100 คะแนน
3.2 สอบสัมภาาณ์ ว ัน เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ส ันสกฤตศึ ก ษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงาน
จากสาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา
และสารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
1) ข้อมูลผู้สมัคร
2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3) เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เช่น ประกาศนียบัตร
การประกวด ใบรับรองการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ฯลฯ (ถ้ามี) และ/หรือ
4) ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2
5) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สามารถนามาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์ได้)
การจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่
1. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
2. อัพโหลดไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 30 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) ด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลง
ไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น เท่านั้น
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือ
คุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
วิธีการคัดเลือก
1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1.1 กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่า 2.00
1.2 กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น ทั้งนี้พิจารณาคุณสมบัติในรอบ 3 ปี (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6) ผู้สมัครส่ง Portfolio ขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก ค าน า และ
สารบัญ) ตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระดั บชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือ
บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากร
ระดับหัวหน้า/ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และมีประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ
2.3 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
2.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานระดับจังหวัดหรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน
3. สัมภาษณ์
3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถ
พิเศษ 100 คะแนน
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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวี วัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงาน
จากสาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คานา
และสารบัญ) ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
3.1 สาเนาเอกสารการปฏิบัติงานหรือประกาศนียบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง หรือ
3.2 หลักฐานจากการได้รับรางวัลการเข้าแข่งขันระดับระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
4. จดหมายแนะน าตั ว (Statement of Purpose) เขี ย นเป็ น ภาษาไทย ใช้ ต ั ว อั ก ษร Sarabun new 16/
Space 1.5 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อดังนี้
4.1) มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2) คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
4.3) ความคาดหวังต่อการศึกษาในสาขานี้
4.4) แผนการประกอบอาชีพ/แผนชีวิตเมื่อสาเร็จการศึกษา
การจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่
1. อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
2. อัพโหลดไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@gmail.com
กรณีที่ผู้สมัครใช้คุณสมบัติความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม ให้บันทึกคลิป
วีดีโอแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิมตามความถนัด จานวน 2 เพลง
โดยในคลิ ป ต้ อ งเห็ น ภาพมุ ม กว้ า งที ่ ม ี ผ ู ้ ส มั ค รและเครื ่ อ งดนตรี ช ั ด เจน อั พ โหลดคลิ ป ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1B5Khhrg5sfOPYSy6jy7veDzDxdzjMCdi?usp=sharing
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
********************
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โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
จานวนรับ 15 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 ผลงาน ผู ้ ส มั ค รต้ อ งมี ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ไ ม่ ต ่ า กว่ า ร้ อ ยละ 60 คะแนน
ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน
(Portfolio)
2. การสอบสัมภาษณ์
2.1 สอบสั ม ภาษณ์ วั น ที ่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ วั ง ท่ า พระ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.2 ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
2.3 สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio)
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู ้ ส มั ค รจะต้ อ งสมั ค รผ่ า นระบบอิ น เตอร์เ น็ ต ที ่ เ ว็ บ ไซต์ https://admission.su.ac.th กรอกข้ อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูล
การสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดทาด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 ส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น โดย
เรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน ตามลาดับดังนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th บนกระดาษขาว
ขนาด A4
2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. ผลงานการออกแบบตามอิสระ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 ดังนี้
- ผลงานวาดเส้น (Drawing) จานวนไม่ต่ากว่า 5 ผลงาน
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โดยผู้สมัครสามารถส่งเป็นสาเนาภาพถ่ายผลงาน ขนาด A3 ที่จัดทาผลงานด้วยตนเอง
หมายเหตุ
โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนาผลงานจริง มานาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน)
โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ชื่อผู้ส่ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัคร
เข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

( ) ศิลปะและการออบแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา

( ) ออกแบบเครื่องประดับ

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

คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน PORTFOLIO และเอกสารทุกกรณี
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แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2565 | รอบ 1 ช่วงที่ 2
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
( ) ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
( ) ออกแบบเครื่องประดับ

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

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

- 35 คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
3. ให้เขียนเรียงความหัวข้อต่อไปนี้ และแสดงมาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4. เขียนเรียงความหัวข้อ “แรงจูงใจในการเข้าศึกษาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา” โดยให้มีเนื้อหากล่าวถึง
สาเหตุที่ต้องการเข้าศึกษาและความคาดหวังว่าจะสามารถนาเอาวิชาที่ได้ศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
ด้วยการพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 4 หน้า A4 ใช้อักษร TH Sarabun ขนาด 16
5. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน หรือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่ว ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักฐานแสดงดังนี้ เช่น
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1.2 ประกาศนียบัตร
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
1.4 การเขียนเรียงความหัวข้อ “แรงจูงใจในการเข้าศึกษาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา”
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
1.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
20 คะแนน
2) ทัศนคติต่อการทางานเพื่อสังคม
30 คะแนน
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 50 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป

- 36 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 2.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิกรอบทั่วประเทศ และหรือผู้ที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ ในระดับจังหวัด ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) มี เ อกสารหลั ก ฐานแสดงการสอบคั ด เลื อ กภู ม ิ ศ าสตร์ โ อลิ ม ปิ ก
รอบทั่วประเทศ และหรือผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ ในระดับ
จังหวัด ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภูมิศาสตร์
1.2 ประกาศนียบัตร
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
1.4 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
1.1 ผ่านการคัดเลือกจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
30 คะแนน
1.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
40 คะแนน
2) ทัศนคติ
20 คะแนน
3) บุคลิกภาพ
10 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีผ ลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 2.50

- 37 3. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็น ผู้ที่มีผ ลงานการเข้าร่ว มโครงการ เช่น การเข้าค่ายเยาวชน การแข่งขันชิงรางวัล
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการ เช่น การเข้าค่ายเยาวชน
การแข่งขันชิงรางวัล ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา โดยมีหลักฐานแสดงดังนี้ เช่น
1. รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประกาศนียบัตร
3. รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
30 คะแนน
2) ทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้ การศึกษา และจริยธรรม
40 คะแนน
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
30 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 2.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่
แสดงความสามารถทางด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1.2 ประกาศนียบัตร
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
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2.1 ผ่านการคัดเลือกจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
50 คะแนน
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
20 คะแนน
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
30 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณี เ ป็ น ผู ้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ต้ องมี ผ ลการเรี ย นเฉลี ่ ย สะสม (GPAX) ตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายต้องไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาเยอรมันไม่ต่ากว่า 3.25
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาเยอรมันไม่ต่ากว่า 3.25
3. เงื่อนไขอื่นๆ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาวิชาภาษาเยอรมันในโรงเรียน จะต้องมีใบทดสอบภาษาเยอรมันระดับ A2
ขึ้นไปหรือ เคยพานักอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันประมาณ 1 ปี
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
ภาษาเยอรมันและด้านต่างๆ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1.2 ประกาศนียบัตร
1.3 รางวัลต่างๆที่ได้รับ
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในภาควิชาฯ
1) บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร และทัศนคติ
20 คะแนน
2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน
60 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 3.25

- 39 2. กรณีเป็นผู้กาลังอยู่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPAX)
5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 3.25
3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถด้านประวัติศาสตร์ในระดับเขต หรือระดับ
ภูมิภาค หรือระดับชาติ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถด้าน
ประวัติศาสตร์ในระดับเขต หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ เช่น
1.1 ประกาศนียบัตร (ถ่ายเอกสารหรือภาพถ่ายขนาดเท่าของจริง)
1.2 รูปภาพการได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
1.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น โครงงาน คลิปวิดีโอ
1.5 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (Recommendation Letter)
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน
70 คะแนน
2) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
30 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบัน
หน่วยงานต่าง ๆ
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2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถ
ด้านภาษาไทยในสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหลักฐานแสดง เช่น
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ความสามารถด้านภาษาไทย
1.2 ประกาศนียบัตร (ถ่ายเอกสารหรือเป็นรูปภาพขนาดเท่าของจริงไม่เล็กเกิน 40% กว่าของจริง
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
1.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
40 คะแนน
1.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทย
60 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
จานวน 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 2.50
3. เงื่อนไขอื่น ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทยและหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทย
และหรือขับร้องเพลงไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้า
ร่วมอบรมด้านดนตรีไทย โดยมีหลักฐานแสดง เช่น
1.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีไทย
1.2 ประกาศนียบัตร
1.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
1.4 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
25 คะแนน
2.2 เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
40 คะแนน
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25 คะแนน
3) บุคลิกภาพ
10 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 15 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่ต่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 3.50
2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ าไทย
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ากว่า 3.50
3. ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ปรัชญาศาสนา ภูมิศาสตร์ หรือภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยต้องเป็นการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
4. ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาเวียดนามมาก่อน
เนื่องจากหลักสูตรจะสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาจาก (Portfolio) โดยต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถสาขา
ต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญาศาสนา ภูมิศาสตร์ หรือภาษาและวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยต้องเป็นการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ได้แก่
1.1 หลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ประกาศนียบัตร และรูปถ่าย
1.2 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
1.3 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงงาน คลิปวิดีโอ เป็นต้น
2. สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
2.1 ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.2 เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรเอเชียศึกษา
20 คะแนน
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50 คะแนน
3) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
30 คะแนน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้ทสี่ มัครรอบ 1 ช่วงที่ 2 ทุกโครงการ ทุกสาขาวิชา ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น
*** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว ***
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดาเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลัก ฐานการสมัครทาง
ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร) โดยจ่าหน้าซองถึง
งานบริการการศึกษา (รอบ 1 ช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2565)
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
2. กาหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
********************
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
จานวน 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (50 คะแนน)
1.1 รูปแบบ Portfolio จานวน 15 หน้า (ไม่รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4
1.2 ผลงานใน Portfolio ประกอบด้วย
1) ผลงานการเข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพั นธ์/การน าเสนอ/
พิธีกร/การแสดง
2) การประกวดและแข่งขัน การแสดง/การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย /คอมพิวเตอร์/งานนิทรรศการ/
งานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
3) เรี ย งความเกี ่ ย วกั บ ความสนใจ แรงจู ง ใจในการเรี ย นทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (Font ขนาด 16) โดยให้อาจารย์ประจาชั้น/ผู้ปกครอง ลงชื่อ
รับรอง
2. สัมภาษณ์
1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 สถานที่ ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
รายงานตัว
เวลา 8.30 - 09.00 น.
สัมภาษณ์
เวลา 09.00 - 12.00 น.
2.2 หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
1) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
2) การประยุกต์เทคโนโลยีการศึกษากับสภาพสังคมปัจจุบัน
2.3 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1) สาเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1)
2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง
3) สาเนาบัตรประชาชน
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1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
งานวิชาการและบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ 034-258813
2. อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
จานวน 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
4. มีความสนใจในด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์ ชุมชน และสังคม
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio
(50 คะแนน)
1.1 รูปแบบ Portfolio จานวนไม่เกิน 12 หน้า (รวม ปก คานา สารบัญ) ขนาดหน้ากระดาษ A4
1.2 มีผลงานหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบาเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านการพัฒนามนุษย์ ชุมชน หรือสังคม ในรอบ 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร
1.3 มี ผ ลการประกวดหรื อ การแข่ ง ขั น ทางด้ า นวิ ช าการ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การบ าเพ็ ญ ประโยชน์
ในรอบ 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร และ
1.4 งานเขียนรายงานตนเองถึงเป้าหมาย ความสนใจ และความคาดหวังที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้
ขนาดความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
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(50 คะแนน)
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 สถานที่ ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
รายงานตัว
เวลา 8.30 - 09.00 น.
สัมภาษณ์
เวลา 09.00 - 12.00 น.
2.3 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจาตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย
3) บัตรประจาตัวประชาชน
4) เกียรติบัตร หลักฐานผลงานอื่น ๆ
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
งานวิชาการและบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ 034-258813
2. อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวนรับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรื อ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับเยาวชนทีมชาติไทย และระดับ
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
4. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านกีฬา (หากเป็นกีฬาสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- 46 5. เป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย โดยเป็นตัวแทน ลาดับที่ 1-3
อย่างน้อย 1 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา)
6. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเป็นตัวแทนลาดับที่ 1-3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี
7. หากเป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย/ตัวแทนเขต
การศึกษาเป็นตัวแทนลาดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันรับสมัคร หรือ ได้รับการรับรอง จากสมาคม
หรือองค์กร ที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬา
เทียบเท่าหรือ ใกล้เคียงในข้อ 5 โดยจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แต่หากทาผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 5 ในภายหลัง
จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป
8. มีผลงานด้านกีฬาระดับ ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและ
ผู้สมัครมีผลงานได้รับรางวัล ลาดับที่ 1-3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (2562-2564)
วิธีการคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 (10 คะแนน)
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (40 คะแนน)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 หรือแฟ้มสะสมผลงานแบบมี
ไส้แฟ้ม โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย
2.1 สาเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง (GPAX 5 ภาคการศึกษา)
2.2 สาเนา ผลงาน จานวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
2.3 สาเนาใบเกียรติบัตรผลงานด้านกีฬา (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ที่นามาแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์
1) ผลการแข่งขัน กีฬาล าดับ 1-3 ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/กีฬาแห่งชาติห รื อรายการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
2) ผลงานด้านการกีฬาอื่น ๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/ต่างประเทศ รับรองผลการแข่งขัน
2.4 บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ มหาวิท ยาลัย หรือ บทความที่เ รีย กว่า Statement of Purpose (SOP) ในหลักสู ต ร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงถึงความประสงค์
ทางการเรียน วัตถุประสงค์ของการสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ความมุ่งหวัง
ในการประกอบอาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษา โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
2.5 รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องรวม
กับเอกสารในส่วนของผลงานแล้วไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วงเล็บมุม
ซองเอกสารว่า (SU-TCAS65 รอบ 1 Portfolio โครงการสานฝันฯ 2565) และจ่าหน้าถึง
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1. การจัดส่งเอกสาร
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
งานวิชาการและบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ 034-258813
1.2 กาหนดส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชน
รับเอกสารเป็นสาคัญ
1.3 อั พ โ หลดไฟล์ ท ี ่ ร ะบบรั บ สมั ค ร https://admission.su.ac.th หั ว ข้ อ การส่ ง เอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
หมายเหตุ 1. เอกสารทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของสาเนา ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
แฟ้มสะสม ผลงานเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว
2. หากผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องนาผลงานตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
2. สัมภาษณ์
(50 คะแนน)
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมเขียววิชัย อาคารเพชรัตน-สุวัทนา
(โรงยิมส์ใหม่) กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานตัว เวลา 8.30 - 09.00 น.
สัมภาษณ์
เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ในกรณีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด 19 อาจทาการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบผ่านทาง https://admission.su.ac.th และอีเมลของผู้สมัคร)
หมายเหตุ : 1. ต้องมีผลการแข่งขัน ในข้อที่ 1) – 2) หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดนาเอกสารฉบับจริงมาแสดง
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้นคณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บสาเนาไว้เป็นหลักฐานการพิจารณา
2. ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ชุดกีฬา รองเท้า
และอุปกรณ์เฉพาะทางด้านกีฬานั้น ๆ (อุปกรณ์ส่วนบุคคล) เพื่อใช้ในกรณีที่คณะกรรมการสัมภาษณ์
ให้แสดงซึ่งความสามารถเชิงปฏิบัติ
3. ผู้สมัครประสงค์ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุค วิทยาศาสตร์การกีฬา
ม.ศิลปากร หรือ QR Code ที่แนบมานี้

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 48 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จานวน 15 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จานวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จานวน 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
จานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิช าการของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (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 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท./
สพฐ./วมว.) โดยจะต้องมีหนังสื อรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 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 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6
ภาคการศึกษาต้น)
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

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

- 49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี ที่ 6 หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
2.2 ได้ รั บ รางวั ล /วุ ฒ ิ บ ั ต ร/เกี ย รติ บ ั ต ร จากการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที ่ จ ั ด โดยภาควิ ช าหรื อ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่
จัดโดยสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ
2.3 ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.4 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท./
สพฐ./วมว.) โดยจะต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียน ในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สสวท./สพฐ./วมว.
2.5 เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีบันทึกข้อตกลง
ร่ว มกับ โรงเรียนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองว่าเป็นนักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก
2.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6
ภาคการศึกษาต้น)
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
2. ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
กากับต่อท้ายเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง “ทาไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา...............” โดยระบุสาขาวิชาที่
เลือกสมัครไว้
3. มีการสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์)
*** ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ***
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าศึกษาในโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์จ ะท าการคัดเลือกผู้ที่มีส ิทธิ์เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการนี้
จานวน 30 คน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ดังนี้

- 50 - ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับเงิน จานวน 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ในชั้นปีที่ 1
- ส่วนในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปีที่ 1
หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไม่ต่ากว่า 2.75 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75
จะไม่มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษานั้น หากมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กาหนด ก็จะได้รับทุนในปีการศึกษา
ถัดไป โดยจะให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปี
ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดในรูปเล่มของ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยให้เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4
ทั้งนี้ ในแฟ้มสะสมผลงานจะต้อง เรียงลาดับเอกสาร ดังนี้
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 (กรณีสมัครตามคุณสมบัติข้อ 2.4 และข้อ 2.5)
6. สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอื่น ๆ พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนารายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร อัพโหลด ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัครด้วย
การจัดส่งเอกสาร
1. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองเอกสารดังนี้
กรุณาส่ง
ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 147003
ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์)
2. กาหนดส่ง ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือ วันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสาร เป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*********************
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โครงการทาความร่วมมือกับโรงเรียน MOU
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติ) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
จานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา อยู่ใน 10% แรกของโรงเรียน
2. โรงเรียนที่กาลังศึกษามีการทา MOU ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังต่อไปนี้
2.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
จังหวัดกรุงเทพฯ
2.2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพฯ
2.3 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จังหวัดกรุงเทพฯ
2.4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
2.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
2.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดราชบุรี
2.7 โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม
2.8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
2.9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
2.10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
2.11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
3. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดย
ต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic
disorders) โรคอารมณ์ ผ ิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality
disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.3 เป็ น โรคไม่ ต ิ ด ต่ อ หรื อ ภาวะอั น เป็ น อุ ส รรคต่ อ การศึ ก ษา ที ่ อ าจเกิ ด อั น ตรายต่ อ ตนเอง
ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
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สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score)
น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural
hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว
แย่ ก ว่ า 6/12 หรื อ 20/40 และแพทย์ ผ ู ้ ต รวจร่ า งกาย เห็ น ว่ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึก ษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.7 โรค หรือ ความพิก ารอื่นๆ ซึ่ง มิได้ร ะบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่า งกาย เห็นว่า เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการต่าง ๆ ในข้อ 4.1 - 4.7 ให้มีการรับรองจากแพทย์
ผู้ตรวจร่างกาย และให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
รายงานตัวและสอบสัมภาาณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารส่วน
ปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ทั้งนี้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตามช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ www.pharmacy.su.ac.th และ https://admission.su.ac.th
เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 10% แรกของโรงเรียนจากสถานศึกษา
1 ฉบับ
2. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชน
1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาตามที่อยู่ดังนี้
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(วงเล็บ มุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS65 รอบ 1)
2. หรืออัพโหลดในระบบ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัย
3. กาหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
***ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี***
*********************

- 53 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ 70 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
จานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
จานวนรับ 10 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จานวนรับ 20 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 สาขาวิชาปิ
โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการและโลจิส ติกส์ สาขาวิช าวิศวกรรมวัส ดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิช า
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบี ยบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.8) ต้องไม่ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทาความผิดในคดีอาญา
2. รับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 256 4 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6

- 54 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
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิช าที่
ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่ า งประเทศ รวมกั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3.00 ของ
ชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6
ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก ขนาด A4
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 (รับรองสาเนาถูกต้อง) 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)

- 55 หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1.2) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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 ส 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
2.2) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 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 : เกณฑ์การตัด สินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.2) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 56 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
- 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
4.1) สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 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)

- 57 หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 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 (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4
(5) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนาเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ (1) – ข้อ (5)) ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6.2) สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4
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 (รับรองสาเนาถูกต้อง) 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)

- 58 หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.2) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7.3) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์สาหรับแนะนาตนเองประมาน 3 นาที
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง บทบาทวิศวกรโลจิสติกส์ กับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม
4.0 ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ 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
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 59 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
- 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)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
10.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4
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 (รับรองสาเนาถูกต้อง) 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)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4
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)

- 60 - ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6
ตามที่สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th
(หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
สาขาวิชา.......................(ที่สมัครสอบ)
และอัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชน
รับเอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 61 โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 5 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

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 (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ)
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 รับนักเรียนที่ เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้

- 62 - จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ชั้น ม.4 – 6
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับ
ผู้ที่กาลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 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
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่กาลังศึกษา ม.6
ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า)

- 63 โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่ว นร่วมของกิจกรรม 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) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก ค าน า สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
- แฟ้มประวัติส่วนตัว
- ผลการเรียน
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ
- ผลงานบทบาทการเป็นผู้นากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน
- เรียงความ เรื่อง ความส าคัญของวิศวกรอุตสาหการ กับฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID19
จานวน 1 หน้ากระดาษ 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

- 64 4.2) สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4
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) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศ
ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้
(1) ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
(2) ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จ านวน 1 เรื่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
เช่น โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ 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 ” ไม่เกิ น 1
หน้ากระดาษ A4
(4) เขียนเรียงความวิเคราะห์จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ (ข่าวไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง) โดยวิเคราะห์ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
(ให้เกริ่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวมาพอสังเขปด้วยและเขียนวิเคราะห์อภิปราย) ไม่เกิน 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

- 65 6.2) สัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
7.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4
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 (รับรองสาเนาถูกต้อง) โดยมีคะแนนดังนี้
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จานวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7.2) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7.3) เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ สไลด์แนะนาตนเองประมาน 3 นาที
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จานวนไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก คานา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน
ประกอบด้วย
- 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

- 66 สามารถยกตัวอย่างประกอบเหตุผลได้อย่างตรงประเด็น
15 คะแนน
สรุปเนื้อหาทั้งบทความได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน
10 คะแนน
**หากพบว่ามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาจะปรับให้หมดสิทธิ์สัมภาษณ์ทันที
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนามาพิจารณาในการประกาศผล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8.2) สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 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
- 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)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
- การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
11.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จานวนไม่เกิน 10 หน้า) ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4
โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัล
กิ จ กรรมทางวิ ช าการทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ
ภาษาต่างประเทศในระดับต่างๆ 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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ผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11.2) สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6
ตามที่สาขาวิชากาหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มี การรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
จานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
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)
และอัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชน
รับเอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 50 คน
จ านวนรับ 5 คน
จานวนรับ 20 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 25 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 15 คน
จานวนรับ 20 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 าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
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 2564 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิตดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั้น ม.4 – 6
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ธุรกิจวิศวกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึ กษา)
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา ส าหรับ
ผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึ กษา)
ไม่ น ้ อยกว่ า 2.75 ของชั ้ น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึ กษาส าหรับ
ผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว
ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อย
กว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ ที่
สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว

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
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4.1) ได้ร ับ ประกาศนีย บัตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิช าวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศว
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใน
ระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือผ่านโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการ
เรียนรู้ 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
7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
7.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น
7.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
8.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิ ศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
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 จฉริ ยภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จวิศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น หรือได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิ ศว

- 71 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. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 – ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้ปีที่ 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
การส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
ระบุสาขาวิชา.................(ที่สมัครสอบ)
และอัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันศกุร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

จ านวนรับ 5 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 10 คน
จานวนรับ 5 คน
จานวนรับ 10 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 (สาหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ)
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 2564 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - 6 โดยต้องมีจานวนหน่วยกิต ดังนี้
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- จานวนหน่วยกิตรวมต่าสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
ชั้น ม.4 - 6
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สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี
ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
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.6 (5 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 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา
สาหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2564) หรือ 6 ภาค
การศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว

วิธีการคัดเลือก
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
1.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
2.1) ได้ร ับ ประกาศนีย บัตรค่ายอัจ ฉริยภาพวิศวศิล ปากร ของสาขาวิช าปิโ ตรเคมีและวัส ดุพอลิเมอร์
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
2.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.1) ได้ ร ั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิ ศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื ่ อ งกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
3.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
4.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
5.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
5.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

- 74 6. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
6.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
6.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
7. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
7.1) ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
7.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
8. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
8.1) ได้ ร ั บ ประกาศนี ย บั ต รค่ า ยอั จ ฉริ ย ภาพวิศ วศิ ล ปากร ของสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ วิศ วกรรม ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
8.2) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ม.4 – ม.6 รวม 5 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 (หากถ่ายสาเนาต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร
การจัดส่งเอกสาร
1. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
ระบุสาขาวิชา.................(ที่สมัครสอบ)
และอัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*********************

- 75 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 าลังศึกษาอยู่ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 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 22-23 มกราคม 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้
1) ส าหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา

- 76 2) สาหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรีตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา
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 ความคิดสร้างสรรค์
ในการจั 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
2.2) 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) ส าหรับทุกวิชาเอก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัคร
สามารถส่งประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกว่า 1 แห่ง โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่
ประกาศนี ย บั ต รความถนั ด ด้ า นดนตรี ว ิ ธ ี ศ ิ ล ปากร Silpakorn Music Craftsmanship
Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย
(TIME) เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5
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

- 77 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 การสอนดนตรีใน
ระดับชั้นหรือหัวข้อขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 15 นาที
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

- 78 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 21 ธันวาคม 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 22 – 23 มกราคม 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก ดังนี้
1) สาหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา และ
สิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2) ส าหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ เข้าสอบสัมภาษณ์ หัวข้อ
ทักษะการนาเสนอเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา)
- แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ (ฉบับจริง)

- 79 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 าในระหว่ างการศึกษา 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 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) ให้นา Link Channel มาแสดงใน
แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดส่งเอกสาร
1. อั ป โหลดไฟล์ PDF ที ่ ร ะบบรั บ สมั ค ร http://admission.su.ac.th หั ว ข้ อ การส่ ง เอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*********************

- 80 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ Portfolio
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

จานวนรับ 60 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 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 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
หรือเทียบเท่า หรือ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จานวน 5 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

- 81 ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน
บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทาบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ
ระดับดีขึ้นไป
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
การจัดส่งเอกสาร
1. การจัดส่งเอกสาร
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี คาเอก)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์ 08-6711-8596
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับ
เอกสารเป็นสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร

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

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

- 82 วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ค่าน้าหนัก 70%
ค่าน้าหนัก 30%

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 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6)
หรือเทียบเท่า หรือ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จานวน 5 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
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - 6) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทาบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป
หรือ ระดับดีขึ้นไป
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 83 การจัดส่งเอกสาร
1. การจัดส่งเอกสาร
1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้
โครงการรับสมัครนักศึกษา SU - TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 2 (นายชาตรี คาเอก)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์ 08-6711-8596
1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสาร
เป็นสาคัญ
********************

- 84 คณะวิทยาการจัดการ
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณี
ที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพิ นิจ
ของคณะกรรมการฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติ ข้อ 1 - 3
60 คะแนน
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
4.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติ ข้อ 1.
60 คะแนน
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
2.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน

จานวนรับ 40 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. – 2.
60 คะแนน

- 85 3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
3.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 40 คน
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. – 3.
60 คะแนน
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
4.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 40 คน
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปีที่ 3 - 4 เรียน ณ วิทยาเขตเมืองทองธานี นนทบุรี)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. และ 2.
60 คะแนน
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
3.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. และ ข้อ 2.
60 คะแนน
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
3.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน

จานวนรับ 40 คน

- 86 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
จานวนรับ 30 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. และ 2.
60 คะแนน
3.2 แฟ้มสะสมผล (Portfolio)
20 คะแนน
3.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. และ 2.
60 คะแนน
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
3.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติ ข้อ 1.
60 คะแนน
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
2.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน

จานวนรับ 40 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จานวนรับ 30 คน
(ชั้นปีที่ 1 – 2 เรียน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปีที่ 3 - 4 เรียน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร)

วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

- 87 4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. – 3.
60 คะแนน
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
4.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัครสาหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ปพ.1) ที ่ แ สดงผลการศึ ก ษา 5 ภาคการศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้อัพ
โหลดด้านหลังด้วย)
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่กาหนด โดยผู้สมัครสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารในลิงค์ https://www.admission.su.ac.th/fileupload/new/2110110510.pdf
หมายเหตุ : อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1. – 3. ) ที่ระบบรับสมัคร
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
การสอบสัมภาษณ์สาหรับทุกสาขาวิชา
สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาค
การศึกษา (ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มี
ด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

- 88 โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 1 - 4
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณี
ที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติ ข้อ 1. – 3.
60 คะแนน
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
4.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 30 คน
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
วิธีการคัดเลือก
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติ ข้อ 1 – 3.
60 คะแนน
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
20 คะแนน
4.3 สัมภาษณ์
20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน

- 89 เอกสารประกอบการสมัครสาหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ระเบี ย นผลการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ปพ.1) ที ่ แ สดงผลการศึ ก ษา 5 ภาคการศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้อัพ
โหลดด้านหลังด้วย)
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ที่มีองค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่ก าหนด โดยผู้สมัครสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารในลิงค์ https://www.admission.su.ac.th/fileupload/new/2110110510.pdf
หมายเหตุ : อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 1. – 3. ) ที่ระบบรับสมัคร
https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
สอบสัมภาษณ์สาหรับทุกสาขาวิชา
สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา
(ปีการศึกษา 2564) ที่รับรองโดยผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้
สาเนาด้านหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://admission.su.ac.th
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*********************

- 90 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 16 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา)
หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา)
หรือเทียบเท่า (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก ค าน า
สารบัญ) โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้
1.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1.2 แสดงผลงานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
- เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผน
ธุรกิจ หรือ
- 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 (10 คะแนน)
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom
Application โดยรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ทาง LINE Application ขอให้ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)

- 91 การจัดส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 110 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือ เป็นผู้ที่กาลังศึกษา
หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตัง้ แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนถึงชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาต้น) รวม 4 ภาคศึกษา (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 ผลงานชิ้นที่โดดเด่น ที่ส ุด 1 ชิ้น เท่ านั้น ที่ผู้สมัครเคยท าในระหว่างการศึกษาในระดั บชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร
อาทิ ละครเวที การพูดในที่ชุมชน การทา vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนข่าว การเขียน
บล็อก การถ่ายรูป การเขียนบทความ การทาภาพยนตร์ สั้น เป็นต้น หากผลงานมีลักษณะเป็น
ไฟล์ดิจิทัล ขอให้อัพโหลดใน google drive แล้วจัดท าเป็น QR Code และ URL ส าหรับชม
ผลงานแนบมาใน portfolio (ทา QRCode สาหรับสแกนเพื่อชมผลงาน 1 หน้า จากนั้นเขียน
ชื่อผลงานและชื่อผู้จัดทาไว้ใต้ QRCode โปรดเช็คอายุของลิงค์ก่อนส่งเพราะหลายผลงานที่ส่ง
มา ลิงก์มักหมดอายุและเข้าดูไม่ได้ หากลิงก์หมดอายุ จะถือว่าผู้สมัครขาดคะแนนในส่วนนี้)
หากเป็นผลงานด้านการเขียน ให้จัดอยู่ในหน้าของ portfolio ได้เลย
1.3 เขียนอธิบายขั้นตอนการทาผลงานในข้อ 2 ดังนี้ ชื่อผลงาน แนวความคิดที่ต้องการนาเสนอ ที่มา
ของแนวความคิด เนื้อหา หน้าที่และรายละเอียดการทางาน และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทาผลงานชิ้น

- 92 นี้ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามเทมเพลตที่ก าหนดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดเทมเพลต
ได้ที่ https://bit.ly/3nF4xud
1.4 บทความเรื่อง “มุมมองของท่านต่อเมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ต่อสังคมไทย” 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 22 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 น. รูปแบบ Online ผ่าน Zoom ขอให้
ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
- วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์
35 คะแนน
- ความรู้ ความเข้าใจทางด้านนิเทศศาสตร์
35 คะแนน
- บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
30 คะแนน
2.3 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีการรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด เซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้อง (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย)
- ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตร ปวช. แสดงผลการศึกษา 5 ภาค
การศึกษา (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคการศึกษาต้น) หรือ ชั้นปี
ที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาต้น)
- ผู้ที่สาเร็จการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตร ปวช. แสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา
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1. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
จานวนรับ 15 คน
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
จานวนรับ 20 คน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
จานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแกนกลางหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ
วิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 รูปแบบไฟล์ PDF, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB, หน้ากระดาษขนาด A4 ที่ปกหน้าแสดงชื่อ-นามสกุลของ
ผู้สมัคร ชื่อคณะ สาขา/วิชาเอกที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน จานวนผลงานไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวม ปก
คานา สารบัญ ใบประกาศนียบัตร) รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมให้สร้างเป็นลิงก์ออนไลน์ หรือ QR
code ที่สามารถเข้าถึงได้ (โดยลิงก์ไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผลงาน)
1.2 หัวข้อผลงานที่ต้องการให้นักเรียนใส่ใน Portfolio (ถ้ามี)
1) วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น เป้าหมายของการศึกษา การท างานที่จะประสบความส าเร็จ
ได้จ ากการเรี ย นในสาขาวิ ขาเอกที่ ยื ่น สมั คร (เขียนเรี ย งความ ความยาวไม่ เ กิ น 1
หน้ากระดาษขนาด A4, ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 16 pt., ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด 1.0)
2) ภาพผลงานที่แสดงทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
60 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
45 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
45 คะแนน
ผลงานสร้างสรรค์ ข องผู ้ส มั ครที ่แสดงถึง ความสามารถทางด้านพื้ นฐานการวาดภาพ ,
การออกแบบเบื้องต้น, องค์ประกอบศิลป์, ทฤษฎีสีและการใช้สี, การสร้างสรรค์ผลงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิต,ิ ในกรณี
ที่เป็น ประกาศนี ย บัต รที่ ไ ด้ จ ากงานประกวด - แข่งขัน ขอให้แนบภาพตัว อย่า งผลงานมาด้ว ย (ถ้ามี) เป็น ต้ น
ภาพผลงานไม่ควรกาหนดขนาดภาพที่เล็กเกินไปจนไม่สามารถพิจารณารายละเอียดในผลงานได้ ควรเน้นที่คุณภาพ
ผลงาน ไม่ควรเน้นที่จานวนผลงานจนเกินไป
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สร้างสรรค์
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
30 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
45 คะแนน
- วิชาเอกการออกแบบเกม
45 คะแนน
ผลงานที่แสดงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานด้ านต่าง ๆ และสอดคล้องกับ
วิชาเอกที่ต้องการสมัคร, การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างส าหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน ได้แก่ งานออกแบบตัวละคร (Character), งาน
ออกแบบฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบด้านอื่น ๆ ได้ทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิติ,
ผ่านการอบรมหรือ Workshop ต่าง ๆ
ตัวอย่างสาหรับผู้สมัครวิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ได้แก่ ภาพการออกแบบกราฟิก
บนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงบน 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 23 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ขอให้ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส อบ
สัมภาษณ์
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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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 หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมั ธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรับรองเอกสารจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด
(กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อมลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
2.2 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาเนาระเบียนผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
กับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรับรองเอกสาร
จากผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สาเนาด้านหลังด้วย) พร้อม
ลายเซ็นรับรองสาเนาของผู้สมัคร
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 อ ั พ โ หลด
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 ให้อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร
https://admission.su.ac.th หัวข้อ “การส่งเอกสาร” (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) เท่านั้น
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
จานวนรับ 4 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1.2 แสดงผลงานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ
- เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผน
ธุรกิจ หรือ
- 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 (10 คะแนน)
2.1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน
Zoom Application โดยรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ทาง LINE Application ขอให้ผู้สมัครอ่าน
ขั้นตอนและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.2 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. สาเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)

- 97 การจัดส่งเอกสาร
1. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่ง
เอกสาร
2. กาหนดส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
*************************

