
คูม่ือการสมัครระบบ SU-TCAS 63 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การใช้งานเว็บไซต์ 

เริ่มต้นการใช้งานโดยผู้ใช้งานเปิด Google Chrome และเข้าเว็บไซต์ http://admission.su.ac.th/index.php จะ

ปรากฏหน้าแรกของ SU-TCAS 63 ซึ่งสามารถสมัครสอบ ค้นหา หลักสูตร หรือดูรายละเอียดตา่ง ๆ ได ้

การใช้งานเว็บไซต์แบ่งออกได้ดังตอ่ไปนี้  

1. หนา้แรก  

หนา้แรกของเว็บไซต์ประกอบไปดว้ย 1) สไลดร์ูปภาพ 2) รายละเอยีดการสมัคร 3) ประชาสัมพันธ์ 

 ดังรูปภาพท่ี 1 

รูปภาพท่ี 1 หนา้แรก 

 

 

 

 

 

 

 



โดยส่วนตา่ง ๆ ของหนา้แรกแบง่ออกเป็นส่วนตา่งๆของหนา้เว็บไซต ์ดังต่อไปนี้  

1) สไลดร์ูปภาพ ดังรูปภาพท่ี 2 มขีอ้มูลการสมัคร ได้แก่ รอบที่ วันท่ีและรายละเอียดการสมัคร  

รูปภาพท่ี 2 แสดงสไลด์รูปภาพ 

2) รายละเอยีดการสมัคร ดังรูปภาพท่ี 3 ได้แก่ ปุ่มสมัครสอบ/ค้นหาหลักสตูร, กำหนดการรับสมัคร, คุณสมบัติทั่วไป,  

ขั้นตอนการสมัคร 

รูปภาพท่ี 3 รายละเอียดการสมัคร 

 

 

 

 



3) ประชาสัมพันธ์ดังรูปภาพที่ 4  

ได้แก่ ปุ่มภาพรวมจำนวนรับ, ประกาศ, ผลคัดเลือก, ประชาสัมพันธห์ลักสตูร 

รูปภาพท่ี 4 ประชาสมัพันธ์ 

2. หนา้สมัครสอบ/ค้นหาหลักสูตร  

หนา้สมัครสอบ/ค้นหาหลักสตูร ประกอบไปด้วย 1) เลือกค้นหาคณะวิชาและหลักสตูร 2) แสดงขอ้มูล การเปิดรับสมคัร 

ดังรูปภาพท่ี 5 

รูปภาพท่ี 5 หนา้สมัครสอบ/ค้นหาหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 



1) เลือกค้นหาคณะวิชาและหลักสตูร ดังรูปภาพที่ 6  

ผู้ใช้งานต้องทำเลือกการค้นหาคณะวิชา และหลักสูตร จากนั้นจึงกดปุ่มค้นหา 

รูปภาพท่ี 6 เลือกค้นหาคณะวิชาและหลักสตูร 

2) แสดงขอ้มูลการเปิดรับสมัคร ดงัรูปภาพท่ี 7  

- แสดงขอ้มูลต่าง ๆ ได้แก่ คณะวชิา ช่ือโครงการ หลักสตูร จำนวนผู้รับ  

- (ดา้นซา้ย คลิกปุ่มรายละเอียด เพื่อเขา้สู่หนา้ขอ้มลูหลักสูตร  

- (ดา้นขวา คลิกปุ่มสมัครสอบ เพื่อเขา้สู่หนา้การสมัครสอบ 

รูปภาพท่ี 7 แสดงขอ้มูลการเปดิรบัสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 



2.1) หนา้ขอ้มูลหลักสตูร ดังรูปภาพท่ี 8 แสดงขอ้มูลหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ คณะ คุณสมบตัิเฉพาะ วิธีการคัดเลือก 

เอกสาร ประกอบการสมัคร ที่อยู่การส่งเอกสาร เป็นต้น โดยสามารถกดปุ่มสมัครสอบ เพื่อสมัครสอบได ้

รูปภาพท่ี 8 หนา้ขอ้มูลหลักสตูร 

 

 

 

 

 



3. หนา้เข้าสู่ระบบ  

กรณีที่ 1 ยังไมไ่ดล้งทะเบียนกับมหาวิทยาลัยศลิปากร  

1) หนา้เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่มี Username และ Password จะไม่สามารถสมัครสอบได้ จงึจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน 

จากรูปภาพท่ี 9 กรุณาคลิกปุม่ “คลิกท่ีนี่” เพื่อ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

รูปภาพท่ี 9 หนา้เข้าสูร่ะบบ 

2) หนา้ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่ กรุณาเลือกไฟล์รูปภาพและกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน ตามที่ช่องที่กำหนดไวร้วมถึงกยืนยัน

การ ตรวจสอบความถูกต้อง และ ลำดับสุดท้ายจึง

กดปุ่มลงทะเบียน ดังรูปภาพที่ 10   



รูปภาพท่ี 10 หนา้ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีที่ 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมลู Username ใช้ e-mail ที่ลงทะเบียน และ Password ที่ได้จาก

หนา้จอ หรืออีเมลที่ลงทะเบยีน เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปภาพท่ี 11 

รูปภาพท่ี 11 หนา้เข้าสู่ระบบ  

หมายเหตุ : กรณีที่เข้าสูร่ะบบไมไ่ด้ กรุณาติดต่อกองบรหิารงานวิชาการ  

4. หนา้ประวัตสิ่วนตัวของผู้ใช้งาน  

เมื่อผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบไดแ้ล้ว จะพบหนา้ประวัตสิ่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยมีแถบเมนูอยู่ ทางดา้นซา้ย ได้แก่ 1) ช่ือ

ผู้ใช้งาน 2) หนา้หลัก 3) ค้นหาหลักสูตร/สมัครสอบ 4) สถานะการสมัคร 5) เอกสาร ดาวนโ์หลดเพิม่เติม  

6) ออกจากระบบ ดังรูปภาพที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 12 แถบเมนู 



 

1) ข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน จากปุม่แกไ้ข ดังรูปภาพที่ 13 

รูปภาพท่ี 13 ข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 



2) หนา้ขั้นตอนการสมัคร ดังรูปภาพท่ี 14 แสดงภาพวิธีหรือข้ันตอนสมัครตามลำดับของระบบ SU-TCAS63 

รูปภาพท่ี 14 หนา้ขั้นตอนการสมคัร 

3) หนา้คน้หาหลักสตูร/สมัครสอบ  

ตอ้งเลือกค้นหาคณะวิชาและหลักสูตร จากน้ันระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการเปดิรับสมัคร ดังรปูภาพท่ี 15  

- คลิกปุม่รายละเอียด เพื่อเขา้สู่หนา้ขอ้มลูหลักสูตร ดังรปูภาพท่ี 16  

- คลิกปุม่สมัครสอบ เพื่อเขา้สู่หนา้การสมัครสอบ ดังรปูภาพท่ี 17 



รูปภาพท่ี 15 หนา้คน้หาหลักสูตร/สมคัรสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 ข้อมูลหลักสตูร  

แสดงขอ้มูลหลักสตูรต่าง ๆ ได้แก่ คณะ คณุสมบัติเฉพาะ วิธีการคัดเลือก เอกสาร ประกอบการสมัคร ที่อยู่การส่งเอกสาร เป็นต้น 

โดยสามารถกดปุ่มสมัครสอบ เพื่อสมัครสอบได ้

รูปภาพท่ี 16 ข้อมูลหลักสูตร 

 

 

 

 



3.2 หนา้สมัครสอบ ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล และแนบเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (* File PDF) เทา่นั้น (ถ้ามี*) และ

พิมพ์ Link (สำหรับใช้สมัครในบางสาขาวิชา) จากนั้นจึง กดปุ่มสมัครสอบ 

รูปภาพท่ี 17 หนา้สมัครสอบ 



3.3 หนา้ยืนยันการสมัครสอบ 

รูปภาพที่ 18 หนา้ยืนยันการสมัครสอบ 

4) สถานะการสมัคร  

สามารถเลือกดูสถานะท้ังหมด, ทีต่้องชำระ, ชำระแล้ว ได้และตรวจสอบรายละเอยีดการ สมัครสอบตา่งๆ รวมถึงตรวจสอบไฟล์

แนบเอกสารแฟ้มสะสมผลงานจากการคลิก โดย สามารถพิมพใ์บชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารได้ที่ปุ่ม 

“พิมพใ์บชำระเงิน”  ดัง รูปภาพท่ี 20 

รูปภาพท่ี 19 สถานะการสมัคร 

 

 

 

 

 



รูปภาพท่ี 20 หนา้พิมพ์ใบชำระเงิน 

 

 

 

  



5) เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม  

5.1) ตัวอยา่งเอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม 

รูปภาพท่ี 21 เอกสารดาวนโ์หลดเพิ่มเติม 

 

5.2) ตัวอยา่งแบบฟอร์มการสมคัร 

 รูปภาพท่ี 22 ตัวอยา่งแบบฟอร์มการสมคัร 

หมายเหตุ : เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยจะทำการปรับปรุงสถานะ และ ผูส้มัครสามารถพิมพ์ใบสมัคร 

ได้ดังรูปภาพที่ 23 

 

 

 

 



 

รูปภาพท่ี 23 ตัวอยา่งใบสมัคร 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยในข้ันตอนการสมัคร ติดต่อท่ี 063-5855-508 หรือ Line Id : ducklab 


