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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอบที่ 1 – 3  
(รอบที่ 1 ช่วงที่ 1) 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ที่จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 ช่วงท่ี 1 จ านวนทั้งสิ้น 4 คณะวิชา 
ดังมีรายละเอียด จ านวนรับเข้าศึกษา ปฏิทินการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการ
สมัคร และอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

จ านวนรับเข้าศึกษา รอบท่ี 1 ช่วงที่ 1 จ าแนกตามคณะ 

ล าดับ คณะวิชา จ านวนรับ 

1 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 265 

2 ดุริยางคศาสตร์ 55 

3 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 

4 วิทยาการจัดการ 360  
รวมทั้งสิ้น 980 

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

 -  ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ 
http://www.student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
-   ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ียืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องการเข้าศึกษา ต้องกดสละสิทธิ์
ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ http://www.student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่ก าหนด
เท่านั้น  

 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบท่ี 1 ช่วงที่ 1 

รหัส โครงการ หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 265 

  โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio  

10080209211201A L0000 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 

10080209302502A L0000 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ 50 

10080209303401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์ 20 

10080209302501A L0000 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20 

10080209300101A L0000 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 

10080209211201B L0000 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 

10080209302502B L0000 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ (โครงการพเิศษ) 10 

10080209303401B L0000 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบ
คอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 

15 

file:///H:/TCAS64/admission.su.ac.th
http://www.reg.su.ac.th/
http://www.student.mytcas.com/
http://www.student.mytcas.com/
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รหัส โครงการ หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

10080209302501B L0000 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
(โครงการพิเศษ) 

10 

10080209300101B L0000 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 

  โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร  

10080209302502A  I0004 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ 25 

10080209303401A  I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร ์ 20 

10080209302501A   I0004  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30 

10080209302502B  I0004 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุพอลเิมอร์ (โครงการพเิศษ) 10 

10080209303401B I0004  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
(โครงการพิเศษ) 15 

10080209302501B I0004  
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
(โครงการพิเศษ) 10 

    คณะดุริยางคศาสตร์ 55 

10080110800201B   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 15 

10080110800203B   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส๊ (โครงการพิเศษ) 10 

10080110800202B   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 15 

10080110610601B   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 15 

    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 

10080311501201A   หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 100 

10080311500402A   หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ า 50 

10080311500401A   หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 50 

10080311500403A   หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50 

10080311500404A   หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร 50 

    คณะวิทยาการจัดการ 360 

    โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio   

10080312610203B L0001  หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40 

10080312610601B L0001 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 50 

10080312620102B L0001 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 30 
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รหัส โครงการ หลักสูตรและสาขาวิชา จ านวนรับ 

10080312610202B L0001 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 30 

10080312610201B L0001 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท ์    
(โครงการพิเศษ) 

30 

10080312611001B L0001 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
(โครงการพิเศษ) 

30 

10080312620101B L0001 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40 

10080312903501A L0001 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20 

10080312903101B L0001 หลักสตูรรัฐประศานศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40 

10080312610501B L0001 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (โครงการพิเศษ) 50 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)                                                                         
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2 ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ)         

1.3 หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.5 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.  ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

เทคโนโลยีชีวภาพ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 

การสอบสัมภาษณ์ของทุกสาขาวิชาพิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง) 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์  www.admission.su.ac.th สมบูรณ์

ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษา ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทาง
วิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนใน
ทุกกรณี 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร  
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง  

  3.1 ทางไปรษณีย์ไทย EMS หรือ 
  3.2 อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร 
 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2 หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.3 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.6 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

 

 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 
ที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 
2563)  

การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจาก 
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษาส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทาง
วิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนใน
ทุกกรณี 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th)         
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร  
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

(โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ) สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 

http://www.admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 18 - 

2. ก าหนดส่งภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th     
   หัวข้อ การส่งเอกสาร 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์        จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี       จ านวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ   

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น  (ตามแนวทาง
การตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการปฏิบัติงาน      

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

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75  ของชั้น ม.4 - ม.5        
(4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563)  

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 
ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) และ
ต้องอยู่ ในต าแหน่ ง เปอร์ เซ็นไทล์  ตั้ งแต่  75 ขึ้น ไปของสาย
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของทุกสาขาวิชาพิจารณาจาก  
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)  โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่างๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

http://www.admission.su.ac.th/
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    -  ระดบัโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)  

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษาส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. เฉพาะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนาย
ทะเบียนว่าเป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.5 (GPAX) 4 ภาคการศึกษา อยู่
ในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ตั้งแต่ 75 ขึ้นไปของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน (ฉบับจริง
จ านวน 1 ฉบับ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.eng.su.ac.th) 

4. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทาง
วิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนใน
ทุกกรณี 

5. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th)    
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

         (โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio  (โครงการปกติ) สาขาวิชา...................................) 
2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง  

ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th    
    หัวข้อ การส่งเอกสาร   
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)                                                                                                                      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                       จ านวนรับ 5 คน 

 

http://www.eng.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ)        

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

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

เทคโนโลยีชีวภาพ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

รายละเอียดวิธีการคัดเลือก 
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน  
2. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน 

วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์  www.admission.su.ac.th สมบูรณ์

ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 -ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษาส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และ ม.4-6 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับที่ใช้ในการ
สมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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การส่งเอกสาร  
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
(โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ  สาขาวิชา...................................) 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง  

3.1) ทางไปรษณีย์ไทย EMS  
3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2 หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.3 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.6 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5          
(4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว) 

2. รายละเอียดวิธีการคัดเลือก 
2.1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วม

ของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

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

http://www.admission.su.ac.th/
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     -  ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
3. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา

ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 
แล้ว ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทาง
วิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุก
กรณ ี

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th) (หาก
ถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร  
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

(โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th     
   หัวข้อ การส่งเอกสาร 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์          จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี         จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ

http://www.admission.su.ac.th/
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ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน        

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

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 
 

วิธีการคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อย
กว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับ ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
               

  

ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
ภาษาต่างประเทศ  รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3. 00 ของชั้น ม.4 - ม.5
(4 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 
6 ภาคการศกษาสาหรบผทสาเรจการศกษา ม.6 แลว) 

 
  

 
          
          
          
          

   
 

   
     

 
 

 
   

รายละเอียดวิธีการคัดเลือก
1. แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์  หรือ 
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้

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

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกน ามาพิจารณาในการ
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์  สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อยจ านวน 1 ฉบับ
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา

  ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และ ม.4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับที่ใช้ใน
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การสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทาง
วิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ (รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุก
กรณี 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th)           
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

     (โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ  สาขาวิชา...................................) 
2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th   
   หัวข้อการส่งเอกสาร   
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)                                                      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2 หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.3 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.6 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ1 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5         
(4 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) 

2. เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา

ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง)  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th)  
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

การส่งเอกสาร  
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

(โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th   

หัวข้อ การส่งเอกสาร 
    ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์        จ านวนรับ 25  คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี       จ านวนรับ 30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทาง
การตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน  

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

http://www.admission.su.ac.th/
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1.7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4-ม.5 (4 ภาค
การศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 หรือประจ าปีการศึกษา 
2563 หรือประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและ นาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษาฉบับที่ ใช้ ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน              
จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

     (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชา...................................) 
2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

http://www.admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 27 - 

3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th  
หัวข้อ การส่งเอกสาร 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) หูหนวกท้ังสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.3) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
1.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
1.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
1.6) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5            

(4 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว) 

2. ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 - 2564 ของสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดี
มากขึ้นไป 

3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษาส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา ม.6 แล้ว ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 
จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป              
(ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 
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การส่งเอกสาร  
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
(โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 

2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th     
   หัวข้อ การส่งเอกสาร 

     ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์         จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี              จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง 
1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน   

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

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. ต้องไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดด้วยการกระท าความผิดในคดีอาญา 

วิธีการคัดเลือก  
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาค
การศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5         
(4 ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6  ปีการศึกษา 2563) 
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เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
1.  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562  หรือ ประจ าปีการศึกษา 
2563 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและ นาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป 

3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้

เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค

การศึกษาฉบับที่ ใช้ ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน                 
จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป           
(ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th) 
(หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

การส่งเอกสาร 
1. ที่อยู่ที่จัดส่ง  

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

    (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ) สาขาวิชา............................) 
2. ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th   
   หัวข้อ การส่งเอกสาร   
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

******************** 
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คณะดุริยางคศาสตร์ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  (โครงการพิเศษ)   จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร อ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่าและมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา 
3. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิกได้ดี 
4. มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ 

วิธีการคัดเลือก 
1. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาค

การศึกษา) 
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสต

ทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดย               
ใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่  
1.3.1 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ค ว า ม ถ นั ด ด้ า น ด น ต รี วิ ธี ศิ ล ป า ก ร  Silpakorn Music 

Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ 
1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ 
1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 

1.4) คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิกตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้าน
ดนตรี ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงใน
แฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี ww.youtube.com/Silpakorn Music) 

1.5) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิ ลปากร Silpakorn Music Craftsmanship 
Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6 โดยสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชาก าหนด ใบประกาศนียบัตร
มีอายุ ไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี) 

1.6) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี) 
1.7) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
1.8) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์  และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี           
ตามท่ีก าหนด โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40% 
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1. รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีสาขาวิชาการแสดงดนตรี 

     
2. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

2.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 
2.2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ 

การส่งเอกสาร  

1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB  
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่  

  
1.3) ก าหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)                           จ านวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา 
หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร อ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่าและมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา 

3. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊สได้ดี 
4. มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา) 
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสต

ทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดย              

http://www.admission.su.ac.th/
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ใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่  

1.3.1 ปร ะก า ศ นี ยบั ต ร ค ว า ม ถนั ด ด้ า น ด น ต รี วิ ธี ศิ ล ป า ก ร  Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ 

1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ 
1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 

1.4) คลิปการแสดงดนตรีแจ๊สตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี  
ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสม
ผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี ww.youtube.com/Silpakorn Music) 

1.5) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรี วิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship 
Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส/ ขับร้องแจ๊ส เกรด 6 โดยสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชาก าหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 
2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี) 

1.6) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี) 
1.7) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
1.8) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีตามท่ี
ก าหนด โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40% 

1. รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
    
 
 
 
 

2. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 
2.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 
2.2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ 

การส่งเอกสาร  
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB  

1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
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1.2) อัพโหลดไฟล์ที่  

  
1.3) ก าหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)                   จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่าและมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม 

และบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ได้ด ี 
4. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 
1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาค

การศึกษา) 
1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสต

ทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดย               
ใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่
สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่  

1.3.1 ปร ะก า ศ นี ยบั ต ร ค ว า ม ถนั ด ด้ า น ด น ต รี วิ ธี ศิ ล ป า ก ร  Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ 

1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ 
1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 

1.4) คลิปการแสดงบทเพลง 1 เพลง โดยเลือกบรรเลงบทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม 
และบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 
ความยาวประมาณ 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสม
ผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี www.youtube.com/Silpakorn Music) 
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1.5) ผลงานการประพันธ์ เพลงที่ ได้รับการเผยแพร่ทางสื่ อออนไลน์  อาทิ  YouTube.com, 
Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะ ใกล้เคียงกับเว็บไซด์ก าหนด พร้อมอธิบาย
ประวัติความเป็นมาและความส าเร็จของผลงาน (ถ้ามี) 

1.6) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธ ีศ ิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship 
Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ ขับร้องคลาสสิกหรือแจ๊ส เกรด 
6 โดยสามารถน าไปใช้ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชาก าหนด                   
ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี) 

1.7) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี) 
1.8) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
1.9) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี บรรเลง  
1 บทเพลง – ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือ บทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม 
และบรรเลงบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่ก าหนด โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40% 

1. รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 

     
2. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

2.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 
2.2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ 

การส่งเอกสาร  
1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB  

1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่  

  
1.3) ก าหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)                 จ านวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 80% ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาค
การศึกษา) 

1.2) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี) 
1.3) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ  
1.4) รายละเอียดการท ากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม  
1.5) คลิปแนะน าตัวผู้สมัครความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะน าชื่อพร้อมประวัติส่วนตัว และกิจกรรมที่

เคยท าในระหว่างการศึกษา บอกเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง  
บอกสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า 
Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน 

การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง สัดส่วนคะแนน 20% 
   เอกสารที่ต้องน ามา ในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง) 

1. หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน 
2. แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์     

การส่งเอกสาร  

1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB  
1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th  หัวข้อ การส่งเอกสาร และ 
1.2) อัพโหลดไฟล์ที่  

         
1.3) ก าหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 

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

http://www.admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 36 - 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์               จ านวนรับ 100 คน 
วิธีการคัดเลือก  

ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
1. Portfolio   70% 
2. ผลการศึกษา   30% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุ 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า               จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก  

ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
1. Portfolio   70% 
2. ผลการศึกษา   30% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช               จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก  

ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
1. Portfolio   70% 
2. ผลการศึกษา   30% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก  

ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
1. Portfolio   70% 
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2. ผลการศึกษา   30% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร             จ านวนรับ 50 คน 
วิธีการคัดเลือก  

ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
1. Portfolio   70% 
2. ผลการศึกษา   30% 
3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการสมัคร (ส าหรับทุกสาขาวิชา) 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติด

รูปถ่าย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5) 

หรือเทียบเท่า หรือ 
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จ านวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรกรรม , 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพณิชยการ) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากรดาษ A4 ประกอบด้วย 

5.1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรไม่น้อย
กว่า ½ (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4 

5.2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ 

นักศึกษาชาวต่างชาติ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติด

รูปถ่าย 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี) ยกเว้น

คะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการท าบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว 
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ที่อยู่การส่งเอกสาร 
รับในเขตพ้ืนที่จังหวัดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ 

1. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานการ
สมัคร โดยสามารถส่งเอกสาร มาได้ที่ 

1.1) อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th  หัวข้อ “การส่งเอกสาร” 
1.2) ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น โดย จ่าหน้าซองถึง 

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่ 1/1 (คุณชาตรี ค าเอก) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 

1.3) ก าหนดส่งภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
******************** 
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คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio                                                                                                                                                                                                             
คุณสมบัติเฉพาะ  

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
กรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)       จ านวนรับ 40 คน 

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
3. มีผลเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

4.1) คุณสมบัติ  ข้อ 1-3   เท่ากับ 60 คะแนน  
4.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
4.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์   
ด้ วย ชื่อสาขาวิชาที่ ส มัคร_ตามด้วยชื่ อผู้ ส มัคร เช่น นวัตกรรม_รัก เรียน  แล้วส่ งไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th  ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร          
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติ พ้ืนขาวขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)                 
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  
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4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหรือได้รับ

รางวัล ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)       จ านวน 50 คน 

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

2.1) คุณสมบัติ ข้อ 1   เท่ากับ 60 คะแนน  
2.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
2.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ 
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่ส มัคร_ตามด้วยชื่อผู้ ส มัคร เช่น การตลาด_รัก เรียน  แล้วส่ งไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร            
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)   
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหรือได้รับ

รางวัล ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)   จ านวนรับ 30 คน  

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
2. มีผลเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2   เท่ากับ 60 คะแนน  
3.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
3.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์  
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น การโรงแรม_รักเรียน  แล้วส่งไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร         
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)             
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย 

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมกา                                                                                                                                                                                                                                
4.2) รรับสมัครทางเว็บไซต์ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.3) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหรือได้รับ

รางวัล ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมจิตอาสา 
4.4) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

โรงแรม พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า   
 
 

mailto:TCAS@ms.su.ac.th%20ภายใน
http://www.admission.su.ac.th/


 

 

 

 

- 42 - 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 30 คน  
วิธีการคัดเลือก  

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2  เท่ากับ 60 คะแนน  
3.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน  
3.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์  
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น ธุรกิจและภาษา_รักเรียน แล้วส่งไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร           
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)              
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา 
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจและภาษา พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 
 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 30 คน  

วิธีการคัดเลือก  
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1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2   เท่ากับ 60 คะแนน  
3.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
3.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  
เอกสารประกอบการสมัคร  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ 
ด้ วย  ชื่ อสาขา วิชาที่ ส มัคร_ตามด้ วยชื่ อผู้ ส มัคร  เช่น  อี เ ว้นท์_รั ก เ รี ยน  แล้ วส่ ง ไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร          
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)           
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัล       

ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมจิตอาสา 
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน  

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
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3. มีผลเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

4.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2   เท่ากับ 60 คะแนน 
4.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน  
4.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์  
ด้ วย ชื่อสาขาวิชาที่ส มัคร_ตามด้วยชื่อผู้ ส มัคร เช่น โลจิสติกส์_รัก เรียน  แล้วส่ งไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร        
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)          
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการเข้าร่วม กิจกรรม หรือได้รับรางวัล    

ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมจิตอาสา 
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 
  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 40 คน  

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  
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3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2   เท่ากับ 60 คะแนน 
3.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน  
3.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์  
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น การท่องเที่ยว_รักเรียน แล้วส่งไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)               
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐาน การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับ

รางวัลด้านภาษาและการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา  
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 
   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน      จ านวนรับ 20 คน  

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2   เท่ากับ 60 คะแนน 
3.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
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3.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ 
ด้ ว ย  ชื่ อสาขา วิชาที่ ส มัคร_ตามด้ วยชื่ อผู้ ส มัค ร  เช่น  ชุ มชน_รั ก เ รี ยน  แล้ วส่ ง ไปที่  
tcas64@ms.su.ac.th  ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร            
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)             
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัล         

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสา          
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ 

4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการชุมชนพิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 40 คน  

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2   เท่ากับ 60 คะแนน 
3.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
3.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  
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ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน  

เอกสารประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย)  

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัครข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์   
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น รัฐประศาสนศาสตร์_รักเรียน แล้วส่งไปที่ 
tcas64@ms.su.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563  

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร         
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง  
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร)  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)             
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐานการร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัล       

ด้านสังคม การเมือง กฎหมาย ภาวะผู้น า และ จิตอาสา 
4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 
   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)       จ านวนรับ 50 คน  

วิธีการคัดเลือก  
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

2.1) คุณสมบัติ ข้อ 1   เท่ากับ 60 คะแนน 
2.2) Portfolio    เท่ากับ 20 คะแนน 
2.3) สัมภาษณ์    เท่ากับ 20 คะแนน  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน  
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เอกสารประกอบการสมัคร  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์    
ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น บัญช_ีรักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th 
ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 

วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร             
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
สิ่งท่ีต้องน ามาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง 
2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลัง
ให้ส าเนาด้านหลังด้วย) 

3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th  

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด  A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก)             
จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย  

4.2) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
4.3) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา 
4.4) หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ด้านการบัญชี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา 

ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
4.5) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พิมพ์ด้วยกระดาษปกติ

พ้ืนขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า 

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