
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 
รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงท่ี 1 

 ______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยไดประกาศ
ปฏิทินการรับสมัครฯ ประจําปการศึกษา 2566 แลวนั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 1
ดังตอไปนี้ 

จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา รอบ 1 ชวงที่ 1 
ลําดับ คณะวิชา จํานวนรับ 

1 สถาปตยกรรมศาสตร 40 
2 มัณฑนศิลป 315 
3 อักษรศาสตร 10 
4 วิทยาศาสตร 115 
5 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,130 
6 ดุริยางคศาสตร 90 
7 สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 380 
8 วิทยาการจัดการ 660 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 175 
 รวมทั้งสิ้น 2,915 

 

หมายเหตุ : - ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตไดที่เว็บไซต https://admission.su.ac.th และ  
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต https://reg.su.ac.th 

 - ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต                  
https://student.mytcas.com ตามชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น 

ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑการรับสมัครไดจากเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ หรือที่
เว็บไซต https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่กองบริหารงาน
วิชาการ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และคณะวิชาตาง ๆ  
 โทรศัพท : 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ตอ 200331-200332 
 Facebook : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง เกณฑการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 
รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงท่ี 1 

 

จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 
(โครงการพิเศษ) หมายความวา โครงการท่ีมีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัด
การศกึษาตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพิ่ม
พิเศษมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานงบประมาณและการดําเนินงาน 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 40 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตยกรรม (5 ป) 30 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) 10 
คณะมัณฑนศลิป 315 
โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบและสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศลิป  
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน 50 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป 45 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ 40 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา 50 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 35 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ 40 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) 40 
โครงการความรวมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน 2 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป 2 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ 2 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา 2 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 2 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ 2 
หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) 3 
คณะอกัษรศาสตร 10 
โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรไีทยหรือขับรองเพลงไทยเดิม   
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคตีศลิปไทย) 5 
โครงการความถนัดดานภาษาไทย  
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 
คณะวิทยาศาสตร 115 
โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 15 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,130 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio (โครงการปกต)ิ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 15 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร 35 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 40 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 35 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 15 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio (โครงการพิเศษ)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ) 20 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 10 
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกต)ิ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร 55 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 20 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 50 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 15 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) 15 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ) 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 5 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 10 
โครงการรับนักศึกษาผานบันทกึขอตกลง (MOA)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 30 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 30 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 
คณะดุริยางคศาสตร 90 
หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรคีลาสสิก 10 
หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรแีละสื่อสรางสรรค 5 
หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรแีจส 10 
หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรเีชิงพาณิชย 10 
หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง 5 
หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา 10 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วชิาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 25 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง  
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร 

15 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 380 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 80 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 50 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร 50 
คณะวิทยาการจัดการ 660 
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio 
กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 60 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 80 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 40 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 60 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20 
หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 60 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 50 
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio 
กลุมเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 40 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 175 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือธุรกิจ 25 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน 

25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการออกแบบ  
วิชาเอกการออกแบบเกม 

25 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 60 
มหาาวิทยาลัยศิลปากร  2,915 
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รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงท่ี 1 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)                       จํานวนรับ 30 คน 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED  

 2.  มเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 3.00 
 

วิธีการคัดเลือก  
 1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio 

  1.1 รูปแบบ Portfolio จํานวน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา และเอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ)  

      ขนาด A4  

  1.2 Portfolio ประกอบดวย  

      1) สําเนาผลงานลายเสนที่แสดงความเขาใจพื้นที่และรูปทรงสามมิติ และ  

      2) สําเนาผลงานดานการออกแบบ หรือผลงานการเขารวมการประกวดแบบ ที่แสดงใหเห็นถึง                      

                       ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการออกแบบ หรือ ผลงานลายเสนที่อธิบาย 

                       คําวา “สถาปตยกรรมสําหรับตนไม หุนยนต และมนุษย” 

  1.3 เอกสารท่ีตองใสใน Portfolio  

      1) ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร       

                         มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต   

                        http://arch.su.ac.th ในเมนู แบบฟอรมสําหรับนักศกึษา หัวขอ แบบฟอรมสําหรับ 

                        นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี  

      2) สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  

 2. สัมภาษณ  

  2.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

             สถานท่ี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 

  2.2 ทดสอบเพ่ือยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio 

  2.3 สัมภาษณ ประกอบการพิจารณา Portfolio 

  2.4 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ผลงานตัวจริงท่ีอยูใน Portfolio 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. สําเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)   
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การจัดสงเอกสาร  

1. การจัดสงเอกสาร  

1.1 จัดสงทางไปรษณียไทยเทานั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้  

        คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  

   เลขท่ี 31 ถนนหนาพระลาน 

   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

   กรุงเทพฯ 10200 

   โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 

      วงเล็บมุมซองวา “SU-TCAS66 รอบ 1 ชวงท่ี 1 สาขาวิชาสถาปตยกรรม” 

 2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป)                       จํานวนรับ 10 คน 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED  

 2.  มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.85 

วิธีการคัดเลือก  

 1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio 

  1.1 รูปแบบ Portfolio จํานวน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา และเอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ)  

       ขนาด A4  

  1.2 Portfolio ประกอบดวย  

    1) สําเนาผลงานซึ่งสะทอนถึงความคิดสรางสรรคทางศลิปะและการออกแบบ โดยเฉพาะ     

                        ความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปตยกรรม และศิลปะสถาปตยกรรมไทย  

                     2) เขียนเรียงความในหัวขอ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปตยกรรมไทย” ความยาวไมเกิน  

                        1 หนากระดาษ A4  

                     3) สําเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการ             

        ออกแบบสรางสรรคที่ใชทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ การแขงขัน 

        ทางวิชาการดานคณิตศาสตร หรือฟสิกส เปนตน ยอนหลัง 3 ป (ถามี) 

  1.3 เอกสารท่ีตองใสใน Portfolio  

      1) ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร       

                          มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต   

 



- 9 - 
 

                         https://arch.su.ac.th ในเมนู แบบฟอรมสําหรับนักศึกษา หัวขอ แบบฟอรมสําหรับ 

                         นักศกึษาใหม ระดับปริญญาตรี  

      2) สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 2. สัมภาษณ  

  2.1 สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

             สถานท่ี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 

  2.2 ทดสอบเพ่ือยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio 

  2.3 สัมภาษณ ประกอบการพิจารณา Portfolio 

  2.4 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ผลงานตัวจริงท่ีอยูใน Portfolio 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
 2. สําเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
การจัดสงเอกสาร  

1. การจัดสงเอกสาร  

1.1 จัดสงทางไปรษณียไทยเทานั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน) โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้  

        คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  

   เลขท่ี 31 ถนนหนาพระลาน 

   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

   กรุงเทพฯ 10200 

   โทร. 0-2221-5877, 0-2221-6100 

      วงเล็บมุมซองวา “SU-TCAS66 รอบ 1 ชวงท่ี 1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย” 

 2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

********************* 
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คณะมัณฑนศิลป 
 

โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบและสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป                               
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน                                                   จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป                                               จํานวนรับ 45 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ                                               จํานวนรับ 40 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                                    จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                        จํานวนรับ 35 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                           จํานวนรับ 40 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ)                               จํานวนรับ 40 คน 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

 2.  เปนผูมีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ 

วิธีการคัดเลือก 

 1.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
 พิจารณาคัดเลือกจากแฟมสะสมผลงาน ผูสมัครตองมีคะแนนผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ 60 คะแนน ของ
คะแนนแฟมสะสมผลงานในแตละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและทดสอบเพื่อยืนยันแฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio) 
      ใหผูสมัครทําผลงานวาดเสนและผลงานออกแบบตามโจทยของสาขาวิชาที่ตองการเลือกสมัครเขาศึกษา 
(เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น) ลงในกระดาษตามที่สาขาวิชาและหัวขอท่ีกําหนดไว 

  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

ผลงานวาดเสน ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสนดวยดินสอดําลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยใหสงเปนผลงานจริง       

                   เทานั้น ตามโจทยที่กําหนดให 5 ผลงาน ดังนี ้
1. หุนนิ่งรวม รูปทรงเลขาคณิต จํานวน 1 ผลงาน 
2. หุนนิ่งรวม ผัก , ผลไม , ดอกไม จํานวน 1 ผลงาน 
3. หุนนิ่งรวม วัตถุมันวาว , วัตถโุปรงใส จํานวน 1 ผลงาน 
4. หุน Portrait ตนเอง จํานวน 1 ผลงาน 
5. วาดเสนทัศนียภาพท่ีมีสถาปตยกรรมประกอบไมจํากัดเทคนิค จํานวน 1 ผลงาน 

หมายเหตุ :  ใหผูสมัครแสดงกระบวนการสรางสรรคผลงานในแตละหัวขออยางเปนลําดับ โดยเรียงดังนี้       
1.   ภาพรางโครงสรางโดยรวม 
2.   ภาพโครงสรางที่สมบูรณ 
3.   ภาพโครงสรางที่สมบูรณ พรอมกําหนดน้ําหนัก แสงเงาโดยรวม 
4.   ผลงานวาดเสนที่สมบูรณ (ตามตัวอยางภาพแนบ) 
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ภาพตัวอยางการแสดงกระบวนการสรางสรรคผลงานบนกระดาษขนาด A3 
 

ผลงานออกแบบ ใหผูสมัครจัดทําผลงานออกแบบสาขาวิชาออกแบบภายใน ลงบนกระดาษขนาด A3 จํานวน  
                    7 ผลงาน ประกอบดวย 

1.  Sketch design หองนอน จํานวน 1 ผลงาน 
2.  Sketch design หองรับแขก จํานวน 1 ผลงาน 
3.  Sketch design หองครัว จํานวน 1 ผลงาน 
4.  Sketch design หองน้ํา จํานวน 1 ผลงาน 
5.  ผลงานออกแบบอ่ืน ๆ ที่ผูสมัครมีความถนัดพิเศษหรือที่ตนเองสนใจตองการนําเสนอ 

(นอกเหนือจากสาขาวิชาการออกแบบภายใน) จํานวน 2 ผลงาน 
6.  เขียนบทความที่เก่ียวกับตัวเองและบริบทรอบขาง 
  -  อะไรคือจุดแข็งของตัวเอง 
  -  อะไรคือจุดออนของตัวเอง 
  -  ขอไดเปรียบกวาคนอ่ืน 
  -  ขอเสียเปรียบของตัวเองและแนวทางการรับมือกับขอเสียเปรียบนั้นๆ  

หมายเหตุ :  -  ผลงาน Sketch design กําหนดใหแตละชิ้นงานใชเทคนิคหรือใชสีที่แตกตางกัน เชน ถา
เลือกใชสีน้ําใหใชไดชิ้นงานเดียว งานชิ้นอ่ืนตองใชเทคนิคสีอ่ืน หรือเทคนิคอ่ืน 

                 -  ผลงาน Sketch design ตองจัดวางรูปแบบองคประกอบหนากระดาษที่ตางกัน 
 

ผลงานอื่น ๆ เชน เกียรติบัตร/ รางวัล/ ภาพการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่น ๆ      
               (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑคดัเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง หรือ   
                หลักฐานการรวมกิจกรรมมานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง  
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   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป  

  ผลงานวาดเสน ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสน ลงบนกระดาษขนาด A3 ไดทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน จัดวางภาพ 
                        ใหสัดสวนเหมาะสมกับขนาดกระดาษ ในภาพที่มีการแรเงา ใหเวนระยะภาพหางจากขอบ                 

        กระดาษโดยรอบ 1.5 ซม. ไมจํากัดเทคนิค โดยใหสงเปนผลงานจริงเทานั้น ตามโจทยที่กําหนดให              
         4 หัวขอ ดังนี ้

1. Drawing หุนนิ่ง แสดงโครงสรางภายนอก - ใน ใหชัดเจน ไมตอง Shading (แรเงา) 
2. Drawing หุนนิ่ง Shading (แรเงา) โดยแสดงองคประกอบของแสง - เงา ใหครบ

สมบูรณ 
3. Drawing Shading (แรเงา) ภาพทิวทัศน 1 ภาพ แสดงความถูกตองของ Perspective 

ระยะใกล - ไกล 
4. Drawing ภาพบุคคล 

หมายเหตุ : การสรางสรรคผลงาน กําหนดใหวาดจากตนแบบจริง ใชเวลาทํางานไมเกิน 4 ชม. เพ่ือเตรียมพรอม 
    สําหรับการเรียนในมหาวิทยาลยั และจะตองถายรูปตนแบบและอธิบายวิธกีารสรางผลงานลงใน      
               กระดาษอีกแผน โดยใหใสผลงาน Drawing หนาขวา คําอธิบายและรูปถายตนแบบวางหนาซาย  
               คูกนั 
 

 ผลงานออกแบบ ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสน ลงบนกระดาษขนาด A3 ไดทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน จัดวาง 
          ภาพใหสัดสวนเหมาะสมกับขนาดกระดาษ โดยใหสงเปนผลงานจริงเทานั้น ประกอบดวย 

1.  ผลงานออกแบบโลโก จํานวน 3 ชิ้น ประกอบดวย โลโกหนวยงานรัฐระดับกระทรวง 
โลโกจังหวัดหรือชุมชน (ที่สมัพันธกับโจทยขอ 3) โลโกองคกรธุรกิจอะไรก็ไดอีก 1 ชิ้น 
(ใชเทคนิคใดก็ได) จัดวางงาน 1 ชิ้น ตอ 1 หนา พรอมคําอธิบายแนวคิด 

2.  ผลงานออกแบบตัวอักษร ที่สื่อสารความหมายของ “คาํ” ทีกํ่าหนด ดังนี้ (กําหนดให
ใชเทคนิคทํามือ วาดและลงสีตามความถนัด หามใชคอมพิวเตอร) จัดวางงาน 1 ชิ้น 
ตอ 1 หนา พรอมคําอธิบายแนวคิด 

   -  เหงา   
   -  กราฟก 
   -  ชื่อจริงของผูสมัคร    
3.  ออกแบบโปสเตอรประชาสัมพันธจังหวัดหรือชุมชนใดก็ได เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

ในหัวขอ “เมืองนาอยู” ขนาด 27 X 38 ซม. และจัดวางในกระดาษขนาด A3 แนวต้ัง 
กําหนดใหใชเทคนิคทํามือ วาดและลงสีตามความถนัด (หามใชคอมพิวเตอร) โดยมี
องคประกอบ ดังนี้ 

   -  ตัวอักษรหัวเรื่อง (Headline) ภาษาไทย 1 ประโยค ที่ถายทอดแนว 
      ความคิดของโปสเตอร 
   -  ภาพกราฟกหรือภาพประกอบท่ีสื่อสารแนวความคิดของโปสเตอร 
            -  ขอมูลที่จําเปนอื่นๆ เกี่ยวกับจังหวัดหรือชุมชน ผูสมัครสามารถคิดได

     อยางอิสระ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของงาน 
   -  โลโกจังหวัดหรือชุมชน (จากขอ 1) 
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4. ภาพสเก็ตชสตอร่ีบอรดภาพยนตรโฆษณาสินคาหรือบริการ จํานวน 1 เร่ือง โดย
ประกอบดวยภาพไมนอยกวา 12 ภาพ พรอมคําอธิบายภาพและคําอธิบายเสียง 
ผูสมคัรสามารถดาวนโหลดเทมเพลตสตอรี่บอรดไดที ่: https://bit.ly/3BDXTtJ 

5.  ออกแบบอินโฟกราฟกแสดงข้ันตอนการปรุง ไขเจียวทรงเครื่อง โดยกําหนดใหวาด
ภาพสวนผสมทั้งหมดในชอง “สวนผสม” และแสดงข้ันตอนการปรงุในชอง “ข้ันตอน
การปรุง" ไมเกิน 6 ชอง (ใชเทคนิคใดก็ได) โดยงานชิ้นนี้เนนการส่ือสารดวยภาพ 
ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการอธิบายความดวยตัวอักษร สามารถดาวนโหลดเทมเพลต 
สวนผสมและการปรงุไดที ่: https://bit.ly/3DIripb 

6.  ผลงานออกแบบหรือผลงานศิลปะสวนบุคคล ที่ผูสมัครมีความถนัดหรือมีความสนใจ
เปนพิเศษ เชน การถายภาพ การตกแตงภาพ การวาดการตูน คลิปวิดีโอ ภาพยนตร
ส้ัน การทําภาพ 3 มิติ งานแอนิเมชั่น การออกแบบคาแรกเตอร หรืออ่ืน ๆ ผูสมัคร
สามารถใส Link หรือ QR Code ของเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียท่ีเผยแพรผลงานของ
ผูสมัครไวในเลมแทนการพิมพไดหรือนําเสนอทั้งสองแบบ (หากไมมีผลงานในขอนี้ 
ก็ไมจําเปนตองแนบ)   

7.  ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาที่ผูสมัครสนใจในอันดับ 2 จํานวน 2 ผลงาน (ถามี) 
 

  ผลงานอ่ืน ๆ  เชน เกียรติบัตร/ รางวัล (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได และใสทุกชิ้นรวมในแฟมสะสม
ผลงาน ขางตน โดยผูผานเกณฑคัดเลือก จะตองนํา เกียรติบัตร/รางวัล ตัวจริงมานําเสนอตอคณะกรรมการ              
สอบสัมภาษณอีกคร้ังหนึ่ง 

 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
 ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสนและผลงานออกแบบสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ลงบนกระดาษ 

ขนาด A3 โดยใหสงเปนผลงานจริงเทานั้น ตามโจทยที่กําหนดให 7 หัวขอ ดังนี ้
1. จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทําใหมีการใชบริการ        

เดลิเวอรี่มากข้ึน จนทําใหเกิดขยะจากระบบเดลิเวอรี่มากมาย เชน กลองอาหาร 
พลาสติกกันกระแทก ลังกระดาษ เศษชอนพลาสติก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

       1.1 ใหนักเรียนเลือกนําเศษวัสดุเหลานี้ (ผสมกันหลายวัสดุหรืออยางใดอยาง
        หนึ่งก็ได) มาออกแบบผลิตภัณฑ เชน ของตกแตงบาน หรือของใชภายใน
        บาน หรือของเลน หรืออื่น ๆ (จํานวน 1 ผลงาน) โดยทําโมเดลชิ้นงานจาก
        วัสดุตามโจทย และถายภาพชิ้นงานในมุมตาง ๆ จัดเรียงลงในกระดาษ A3 

 1.2 ไมจํากัดขนาดชิ้นงาน  
 1.3 ใหนําผลงานโมเดลมาสงในวันที่สอบสัมภาษณ 

2. ใหนักเรียนเลือกนักรอง นักดนตรี นักแสดง นักกีฬา (เลือกมาจํานวน 1 คน) โดยให
ออกแบบอุปกรณสําหรับเชียร ที่สะทอนบุคลิกลักษณะเดนของบุคคลที่เลือกมา โดย
ออกแบบใหแตกตางจากทองตลาด พรอมแนบรูปบุคคลที่เลือกติดมาดานหลังแผน
งาน (จํานวน 1 ผลงาน) 

3. ใหนักเรียนนําภูมิปญญาของกระติ๊บหรือปนโตมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม (จํานวน
1 ผลงาน) 
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4. ใหนักเรียนเขียนภาพมือถือแกวน้ําแบบใส ดวยดินสอดํา ลงแสงเงาใหเหมือนจริง    
โดยใชกระดาษ A3 (จํานวน 1 ภาพ) 

5. ใหนักเรียนเขียนภาพรองเทาผาใบสําหรับเรียนพละศึกษา ดวยดินสอดํา ลงแสงเงาให
เหมือนจริง โดยใชกระดาษ A3 (จํานวน 1 ภาพ) 

6. ใหนักเรียนเขียนภาพทัศนียภาพ หนาบานหรือที่อยูอาศัยของตนเอง พรอมลงแสงเงา 
โดยมองจากนอกตัวบานเขามา และจัดองคประกอบภาพใหสวยงาม พรอมแนบ
ภาพถายตนเอง (Selfie) กับบานหรือที่พักอาศัย โดยติดรูปถายจริงมาทางดานหลัง
กระดาษ (จํานวน 1 ภาพ) 

7. ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาที่ผูสมัครสนใจในอันดับ 2 จํานวน 2 ผลงาน (ถามี) 

ขอกําหนดการเขียนภาพโจทยขอท่ี 1.1 ขอ 2 และขอ 3 

       ใชกระดาษขาวขนาด A3 ไมจํากัดจํานวนแผน รายละเอียดในแตละงานออกแบบประกอบดวย  
1. คําอธิบายแนวคิดในการออกแบบ (Concept)  
2. ภาพทัศนียภาพ (Perspective)  
3. ภาพดาน (Orthographic View) จํานวน 3 ดานข้ึนไป พรอมบอกขนาด หรือภาพ

อ่ืนๆ เชน ภาพแสดงรายละเอียด (Detail) ภาพแสดงการใชงาน (Usage) ภาพแสดง
การประกอบ (Assembly) 

ขอกําหนดการนําสงผลงาน (Portfolio) 

ใหนักเรียนถายภาพ หรือสแกนผลงาน (Portfolio)  เปนไฟลดิจิทัล  ส ง เข ามาทาง E-mail :                         
info.productdec@gmail.com ของภาควิชาฯ จํานวน 1 ชุด และผลงานจริง Portfolio ผลงานทั้งหมดให
นําสงทางไปรษณีย ตามที่อยูท่ีคณะมัณฑนศิลปกําหนด 
 

   ผลงานอื่น ๆ เชน เกียรติบัตร/ รางวัล/ ภาพการเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ จิตอาสา หรือผลงานท่ีแสดงทักษะอื่น ๆ   
               (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑคัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง     

หรือหลักฐานการรวมกิจกรรมมานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง  
 

 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
   ผลงานวาดเสน ใหผูสมัครทุกคนจัดทําผลงานวาดเสนแบบเหมือนจริงดวยดินสอดําลงบนกระดาษขนาด A3 

         โดยใหสงเปนผลงานจริงเทานั้น ตามโจทยท่ีกําหนดให 7 หัวขอ ๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี ้
1. บุคคลครึ่งตวัถึงหนาอก 
2. บุคคลครึ่งตวัถึงมือ 
3. มือหยิบจับหรือถือแกวใส 
4. ขวดใส แจกัน ดอกไม และผลไม วางบนผายับ 
5. ภาชนะโลหะ วัตถุมันวาว จํานวน 3 ชิ้น วางอยูรวมกันบนผายับ 
6. กระเปาสะพาย 1 ใบ 
7. ทิวทัศน สถาปตยกรรมประกอบตนไม 

หมายเหตุ :  ผลงานทุกชิ้นตองเขียนจากแบบจริง และแสดงภาพถายตนเองถายคูกับตนแบบในมุมที่กําลัง 
                 ปฏิบัติงานในแตละหัวขอมาเปนหลักฐานในแฟมสะสมผลงานดวย 

 ผลงานออกแบบ ใหผูสมคัรสงผลงานจริง โดยทําลงบนกระดาษขนาด A3 (ขนาด 29.7 x 42.0 ซม.) ผลงานละ         

                   1 แผน โดยใหผูสมัครทําทุกขอ ดังนี้ 
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1.  ผลงานวาดเสนแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตวัผูชาย ดวยเทคนิคสีไม 
2.  ผลงานวาดเสนแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตวัผูหญิง ดวยเทคนิคสีไม 
3.  ผลงานภาพดอกไมในแจกัน ดวยเทคนิคสีน้ํา 
4.  ผลงานการออกแบบองคประกอบศิลป หัวขอ “ความอุดมสมบูรณ” ดวยเทคนิค    

   สีโปสเตอร หรือสีอะครีลิก เทานั้น 
5.  ผลงานออกแบบองคประกอบศิลป หัวขอ “ภัยพิบัติ” ดวยเทคนิค สีโปสเตอร 

   หรือสีอะครีลิก เทานั้น 
6.  ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาที่ผูสมัครสนใจในอันดับ 2 จํานวน 2 ผลงาน 

   (ถามี) 
หมายเหต ุ:  ขอ 1 - 3  ผลงานทุกชิ้นตองเขียนจากแบบจริง และแสดงภาพถายตนเองถายคูกับตนแบบในมุม 
               ที่กําลังปฏิบัติงานในแตละหัวขอมาเปนหลักฐานในแฟมผลงานดวย 

ผลงานอื่น ๆ  เชน เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่น ๆ    
                (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑคัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง  
                 หรือหลักฐานการรวมกิจกรรมมานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง  

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดนิเผา 
   ผลงานวาดเสน ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสนแบบเหมือนจริงดวยดินสอดํา ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให  
         สงเปนผลงานจริงเทานั้น ตามโจทยที่กําหนดให 4 หัวขอๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี ้

1.  ภาพใบหนาตนเอง 
2.  มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ 
3.  ขวดน้ําดื่มพลาสติกใส และแกวน้ําใส  
4.  ดอกไมปกในแจกัน และมีผลไมประกอบ 

  หมายเหต ุ:  ผลงานทุกชิ้นตองเขียนจากแบบจริง 
  ผลงานออกแบบ ใหผูสมัครออกแบบผลิตภัณฑเซรามิคดังตอไปนี้ ลงบนกระดาษขนาด A3 จํานวน 4 ผลงาน     
                      โดยใหสงเปนผลงานจริงเทานั้น 

1.  ลวดลายแผนกระเบื้อง ขนาด 10 x 10 ซม. จํานวน 4 แผน โดยใหมีลวดลายที ่
    ตอเนื่องกันได 
2.  ชุดน้ําชา 2 – 4 ที่ ประกอบดวย กาและถวยชา 
3.  โคมไฟสนาม 
4.  ภาชนะมีฝาปด 
5.  ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาที่ผูสมัครสนใจในอันดับ 2 จํานวน 2 ผลงาน (ถามี) 

  ทั้ งนี้ ให เ ขียนภาพดานหนา (Front View) ภาพดานขาง (Side View) ภาพดานบน                  
(Top View) พรอมบอกขนาด และเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ระบายสีและอธิบายที่มาแนวความคิด
ในการออกแบบ 

 

ผลงานอื่น ๆ  เชน เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่น ๆ    
                (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑคัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง  
                 หรือหลักฐานการรวมกิจกรรมมานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง   
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สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
ผลงานวาดเสน ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสนแบบเหมือนจริงดวยดินสอดํา ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยให

สงเปนผลงานจริงเทานั้น ตามโจทยที่กําหนดให 4 หัวขอๆ ละ 1 ผลงาน ดังนี ้
1.   ภาพใบหนาตนเอง 
2.   ภาพมือถือขวดน้ําดื่มพลาสติกใส 
3.   ภาพสถาปตยกรรมมีตนไมประกอบ  
4.   วาดภาชนะโลหะมันวาว 

ผลงานออกแบบ ใหผูสมัครออกแบบผลงานเครื่องประดับ จํานวน 5 ผลงาน ทําผลงานออกแบบ ลงบนกระดาษ 
          ขนาด A3 โดยสิ่งที่จะตองมีในแตละแผน ประกอบดวย 

1. แบบรางผลงาน (Sketch) และแผนผังความคิดที่แสดงที่มาของแรงบันดาลใจ 
(Mind Mapping) 

2. ภาพแสดงการ เขี ยนแบบ (Working Drawing)  ได แก  ภ าพด านหน า                    
(Front View) ภาพดานขาง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective)              
โดยลงสีใหเรียบรอยสวยงาม (Rendering) 

3. อธิบายแนวความคิด การสวมใส พรอมระบุขนาด วัสดุที่ใชในการออกแบบ 
4. ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาที่ผูสมัครสนใจในอันดับ 2 จํานวน 2 ผลงาน 

(ถามี) 
ผลงานอื่น ๆ  เชน เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่น ๆ    
                (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑคัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง  
                 หรือหลักฐานการรวมกิจกรรมมานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง   

 

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
ผลงานวาดเสน ใหผูสมัครจัดทําผลงานวาดเสน (Drawing) ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยใหสงเปนผลงานจริง

         เทานั้น จํานวน 3 ชิ้น หัวขอละ 1 ชิ้นงาน ตามหัวขอตอไปนี้  
1.  ผา 
2.  มือในอิริยาบถ ที่เห็นนิ้วชัดเจน (ไมกํามือ) 
3.  ภาพใบหนาตัวเอง ในดาน 45 องศา ไมสวมแวนตา 

ผลงานออกแบบ ใหผูสมัครออกแบบ ลงบนกระดาษขนาด A3 โดยใหสงเปนผลงานจริงเทานั้น 
          ใหผูสมัครทําการศึกษาคนควาชุมชนที่สรางสรรคงานหัตถกรรมประเภทผาภายใน        
พ้ืนที่ประเทศไทย วิเคราะหถึงภูมิปญญาของชุมชน แลวนําภูมิปญญาเหลานั้นมาถายทอดและ        

  ออกแบบใหมใหมีความรวมสมัย กอนจะนํามาผสมผสานกับแรงบันดาลใจอิสระ เพ่ือถายทอด   
  ออกมาเปนคอลเล็คชั่นเสื้อผาประเภท Creative Ready -to-wear ที่จะนําไปจัดแสดง     
  ณ Paris Fashion Week Fall/Winter 2022 โดยมี Palais De Tokyo เปนสถานที่จัดแสดง  
  Fashion Show ในครั้งนี้  

       ผลงานที่ผูสมัครตองสง ประกอบดวย  
1.  แหลงที่มาของชุมชนพรอมกับขอมูลเก่ียวกับชุมชนนั้นๆเบื้องตน 
2.  ลวดลายหรือผลงานของผูสมัครที่ไดทําการดัดแปลงภูมิปญญาของชุมชนใน  
  รูปแบบของ Sketch หรือวัสดุจริง ขนาดไมเกิดตามขนาด Portfolio ท่ีกําหนด    
     อยางต่ํา 3 ชิ้น 
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3.  บอรดแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเล็คชั่น 
4.  แบบรางจํานวน 5 ลุค หนา - หลัง (ไมจํากัดเพศ) 
5.  แฟลตแพทเทิรนจํานวน 5 ลุคตามแบบรางที่มี 
6.  บอรดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือใหคณะกรรมการเขาใจผลงานของ 
    ผูสมัครมากที่สุด 
7.  ผลงานการออกแบบของสาขาวิชาที่ผูสมัครสนใจในอันดับ 2 จํานวน 2 ผลงาน 

     (ถามี) 
ผลงานอื่น ๆ  เชน เกียรติบัตร / รางวัล / ภาพการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ จิตอาสา หรือผลงานที่แสดงทักษะอื่น ๆ    
                (ถามี) ใชเปนสําเนาหรือภาพถายได โดยผูผานเกณฑคัดเลือกจะตองนําประกาศนียบัตรตัวจริง  
                 หรือหลักฐานการรวมกิจกรรมมานําเสนอตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง    

2.   สัมภาษณ  

     2.1 สอบสัมภาษณ วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.  
    สถานที่ คณะมัณฑนศิลป วังทาพระ กรุงเทพมหานคร (onsite)  

    - วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ                      
      สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
    - วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ                   
      และสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

  2.2 ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
    2.3 สัมภาษณประกอบการพิจารณา แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th กรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรมใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ใหสมบูรณครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันขอมูล
การสมัครสอบ 

 ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทําดวยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ (ผลงานจริง) รวบรวมผลงานทุกชิ้นในแฟมสะสม
ผลงานขนาด A3 สงทางไปรษณียแบบ EMS เทานั้น โดยเรียงรายละเอียดในแฟมสะสมผลงาน ตามลําดับดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่ ง พิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต  https://admission.su.ac.th                          
บนกระดาษขาวขนาด A4  

2.  แบบประวัติผูสมัคร พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอรมเอกสารหมายเลข 1) 
3.  สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) หรือเทียบเทา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)     
4.  สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5. ผลงานตามที่คณะกําหนดเทานั้น มีเนื้อหาตามที่ กําหนดใหโดยหามมิใหใสผลงานอ่ืนใด 

นอกเหนือจากที่กําหนดไว 
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การจัดสงเอกสาร 

1. ใหผูสมัครจัดสงใบสมัครที่ดําเนินการสมัครและสั่งพิมพทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณียแบบ EMS เทานั้น (เอกสาร 1 ซองตอผูสมัคร 1 คน)            
โดยจาหนาซองเอกสารดังรายละเอียดดานลาง ดังนี้  

2. กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูสง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                      กรุณาสง   
                                                                     รอบ 1 ชวงที่ 1 การรับนักศึกษาดวย Portfolio คณะมัณฑนศลิป 
ไดสงผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ตองการเลือกสมัคร
เขาศึกษา (เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น) 

 (   )  ออกแบบภายใน 

 (   )  ออกแบบนิเทศศิลป 

 (   )   ออกแบบผลิตภัณฑ 

 (   )   ประยุกตศิลปศึกษา 

 (   )   ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

 (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

 (   )   ออกแบบแฟชั่น 

              โครงการท่ี 1 โครงการรับผูมีความสามารถดานศิลปะการออกแบบ                    
               และสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2566 
                              
                       สํานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200  
                       เบอรติดตอ 02-2215874 
 
 

กําหนดการรับคนืแฟมสะสมผลงานใหแกผูสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากร                
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 1 

 ใหผูประสงคติดตอขอรับคืนแฟมสะสมผลงาน แสดงบัตรประชาชนเปนหลักฐานในการขอรับคืนแฟมสะสม
ผลงาน ในระหวางวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สํานักงานคณบดีคณะมัณฑนศลิป 
ชั้น 2 อาคารคณะมัณฑนศิลป วังทาพระ กรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาที่กําหนดเทานั้น หากพนกําหนดดังกลาว                  
คณะมัณฑนศลิปขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแฟมสะสมผลงานของผูไมมาขอรับคนืตามความเหมาะสมตอไป 
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เอกสารหมายเลข 1  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 | รอบ 1 ชวงที่ 1 
         โครงการที่ 1 โครงการรับผูมีความสามารถดานศลิปะการออกแบบ และสนใจเขาศึกษาคณะมัณฑนศิลป  

 

สาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษา (เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น)    
                (   )  ออกแบบภายใน                           (   )  ออกแบบนิเทศศิลป 
                 (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ                           (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
                 (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา            (   )  ออกแบบเคร่ืองประดับ 

                 (   )  ออกแบบแฟชั่น 

โปรดระบ ุสาขาวิชาอื่นท่ีสนใจ (สํารอง) เลือกได 1 สาขาวิชา 
                (   )  ออกแบบภายใน                           (   )  ออกแบบนิเทศศิลป 
                 (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ                           (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
                 (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา            (   )  ออกแบบเคร่ืองประดับ 

                 (   )  ออกแบบแฟชั่น 
 

ขอมูลเบื้องตน 
ผูสมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_____________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ป เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได _________________________ E-mail ของผูสมัคร ________________________________________    
ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก บานเลขที่ ____________อาคาร/หมูบาน ____________________________ หมูท่ี ____________ 
ตําบล/แขวง ________________________ อําเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________
รหัสไปรษณีย_________________  
ขอมูลการศึกษา 

ผูสมัครสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาแลว  
(   )  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อป พ.ศ. ____________  
(   )  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือป พ.ศ. _________________ 
       คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________ 
หรือ  
ผูสมัครกําลังศึกษา  
(   )  กําลังศึกษาอยูในปสุดทาย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  กําลังศึกษาอยูในปสุดทายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________ 
ทั้งน้ี ขาพเจาสําเร็จการศึกษา/กําลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________  

หมูท่ี ___________ ตําบล/แขวง _________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________________  
จังหวัด ______________________________________ รหัสไปรษณีย___________________________________________________ 
 

แฟมสะสมผลงานท่ีสงสมัคร ประกอบดวย 
1. ผลงานวาดเสน    จํานวน ________________________ ชิ้น 
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จํานวน ________________________ ชิ้น 
3. ผลงานอื่นๆ เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานท่ีแสดงทักษะอื่นๆ (ถามี) จํานวน ________ ชิ้น 

 

การรับรองผลงาน 
ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูจัดทําผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟมผลงานน้ีดวยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบวา ขาพเจาไมไดเปน           

ผูสรางสรรคผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ขาพเจายินดใีหคณะมัณฑนศิลปตัดสิทธิก์ารรับเขาศึกษา โดยไมมีขอรองเรียนใดๆ 
 
 

ลงชื่อ____________________________________ 
                                                                                                                       ผูสมัคร 
                    วันที_่_ __ - __ __ - __ __ __ __ 

รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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โครงการความรวมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน           จํานวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป                                          จํานวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ                                          จํานวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                                             จํานวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                         จํานวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ                                      จํานวนรับ 2 คน 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ)                            จํานวนรับ 3 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูสมัครตองเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กําลังศึกษาอยูในปสุดทายตามหลักสูตร

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
2. เปนผูมีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ 

 

หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพ        
จากการเปนนักศึกษา ถึงแมวาไดรับการสงรายชื่อเขารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลปแลวก็ตาม 

วิธีการคัดเลือก 
1. คณะกรรมการฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกันพิจารณาดําเนินการคัดเลือกนักเรียนที่

มีความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ 
2. ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทําดวยตนเองท่ีมี

คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะและการออกแบบ และไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากแฟม
สะสมผลงาน มีคะแนนผานตามเกณฑ ไมต่ํากวารอยละ 60 

3. สอบสัมภาษณ วันท่ี 3 – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.  
   สถานที่ คณะมัณฑนศิลป วังทาพระ กรุงเทพมหานคร (onsite)  

- วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ                       

   สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

- วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ                       

  และสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 ผูสมัครจะตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th กรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรมใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ใหสมบูรณครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันขอมูล
การสมัครสอบ 

 ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทําดวยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถดานศิลปะและการออกแบบผลงานขนาด A3 สงทางไปรษณียแบบ EMS เทานั้น 
โดยเรียงรายละเอียดในแฟมสะสมผลงาน ตามลําดับดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเวบ็ไซต https://admission.su.ac.th                          
บนกระดาษขาวขนาด A4  

2. แบบประวัติผูสมัคร พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอรมเอกสารหมายเลข 2) 
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3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5. หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 
6. ผลงานการออกแบบ ขนาดไมเล็กกวา A3 ที่จัดทําดวยตนเอง ดังนี ้

 -  ผลงานวาดเสน (Drawing) ไมต่ํากวา 5 ผลงาน 
 -  ผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่สมัคร ไมต่ํากวา 5 ผลงาน 
 

การจัดสงเอกสาร 

1. ใหผูสมัครจัดสงใบสมัครที่ดําเนินการสมัครและสั่งพิมพทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณียแบบ EMS เทานั้น (เอกสาร 1 ซองตอผูสมัคร 1 คน)            
โดยจาหนาซองเอกสารดังรายละเอียดดานลาง ดังนี้  

2. กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ 
 

          
   
 

 

 

 

 

 
 
 

ชื่อผูสง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                      กรุณาสง   
                                                                     รอบ 1 ชวงที่ 1 การรับนักศึกษาดวย Portfolio คณะมัณฑนศลิป 
ไดสงผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ตองการเลือกสมัคร
เขาศึกษา (เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น) 

 (   )  ออกแบบภายใน 

 (   )  ออกแบบนิเทศศิลป 

 (   )   ออกแบบผลิตภัณฑ 

 (   )   ประยุกตศิลปศึกษา 

 (   )   ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

 (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

 (   )   ออกแบบแฟชั่น 

              โครงการท่ี 2 โครงการความรวมมือกับโรงเรียนสาธิต   
                              มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2566 
                              
                       สํานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200  
                       เบอรติดตอ 02-2215874 
 
 

กําหนดการรับคนืแฟมสะสมผลงานใหแกผูสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากร                
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 1 

 ใหผูประสงคติดตอขอรับคืนแฟมสะสมผลงาน แสดงบัตรประชาชนเปนหลักฐานในการขอรับคืนแฟมสะสม
ผลงาน ในระหวางวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สํานักงานคณบดีคณะมัณฑนศลิป 
ชั้น 2 อาคารคณะมัณฑนศิลป วังทาพระ กรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาที่กําหนดเทานั้น หากพนกําหนดดังกลาว                  
คณะมัณฑนศลิปขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแฟมสะสมผลงานของผูไมมาขอรับคนืตามความเหมาะสมตอไป 
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เอกสารหมายเลข 2  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 | รอบ 1 ชวงที่ 1 
             โครงการที่ 2 โครงการความรวมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

สาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษา (เลือกไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น)    
                (   )  ออกแบบภายใน                           (   )  ออกแบบนิเทศศิลป 
                 (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ                           (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
                 (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา            (   )  ออกแบบเคร่ืองประดับ 

                 (   )  ออกแบบแฟชั่น 

โปรดระบ ุสาขาวิชาอื่นท่ีสนใจ (สํารอง) เลือกได 1 สาขาวิชา 
                (   )  ออกแบบภายใน                           (   )  ออกแบบนิเทศศิลป 
                 (   )  ออกแบบผลิตภัณฑ                           (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
                 (   )  ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา            (   )  ออกแบบเคร่ืองประดับ 

                 (   )  ออกแบบแฟชั่น 
 

ขอมูลเบื้องตน 
ผูสมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล_____________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ป เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได _________________________ E-mail ของผูสมัคร ________________________________________    
ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก บานเลขที่ ____________อาคาร/หมูบาน ____________________________ หมูท่ี ____________ 
ตําบล/แขวง ________________________ อําเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________
รหัสไปรษณีย_________________  
ขอมูลการศึกษา 

ผูสมัครสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาแลว  
(   )  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อป พ.ศ. ____________  
(   )  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือป พ.ศ. _________________ 
       คือ หลักสูตร ______________________________________ สาขา _______________________________________ 
หรือ  
ผูสมัครกําลังศึกษา  
(   )  กําลังศึกษาอยูในปสุดทาย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  กําลังศึกษาอยูในปสุดทายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาเทียบเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร___________________________________________________________________________________ 
ทั้งน้ี ขาพเจาสําเร็จการศึกษา/กําลังศึกษา โรงเรียน ___________________________________________________________  

หมูท่ี ___________ ตําบล/แขวง _________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________________  
จังหวัด ______________________________________ รหัสไปรษณีย___________________________________________________ 
 

แฟมสะสมผลงานท่ีสงสมัคร ประกอบดวย 
1. ผลงานวาดเสน    จํานวน ________________________ ชิ้น 

2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาที่สมัคร จํานวน ________________________ ชิ้น 
3. ผลงานอื่นๆ เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ จิตอาสา หรือผลงานท่ีแสดงทักษะอื่นๆ (ถามี) จํานวน ________ ชิ้น 

 

การรับรองผลงาน 
ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูจัดทําผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟมผลงานน้ีดวยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบวา ขาพเจาไมไดเปน           

ผูสรางสรรคผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ขาพเจายินดใีหคณะมัณฑนศิลปตัดสิทธิ์การรับเขาศึกษา โดยไมมีขอรองเรียนใดๆ 
 
 

ลงชื่อ____________________________________ 
                                                                                                                       ผูสมัคร 
                    วันที_่_ __ - __ __ - __ __ __ __ 

รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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คณะอักษรศาสตร 
โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทยหรือขับรองเพลงไทยเดิม 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลปไทย)       จํานวนรับ 5 คน 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2. กรณีเปนผูที่ กํ าลั งศึกษาอยู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา ตองมี เกรด                     
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

 3. กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาแลว ตองมี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา                 
ตอนปลาย หรือ เทียบเทา ไมต่ํากวา 2.50    

 4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผูที่ไดรับเกียรติบัตรดานการประกวดดนตรีไทยและหรือขับรองเพลงไทย
เดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเขารวมอบรมดานดนตรีไทย 

วิธีการคัดเลือก 

1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการไดรับเกียรติบัตรดานการประกวดดนตรี
  ไทย และ/หรือขับรองเพลงไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรอง
  การเขารวมอบรมดานดนตรีไทย โดยมีหลักฐานแสดง อาทิเชน 

1.1 รูปภาพการเขารวมกิจกรรมดานดนตรีไทย 
1.2 ประกาศนียบัตร 
1.3 รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ 
1.4 เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

2. สัมภาษณ   
2.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3  ธันวาคม 2565 (online) 

- ผานการคัดเลือกจาก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)   25 คะแนน 
2.2 เกณฑการวัดการสัมภาษณ 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาสังคีตศิลปไทย   40 คะแนน 
- ทัศนคติ       25 คะแนน 
- บุคลิกภาพ       10 คะแนน 

  

    หมายเหต ุ: ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองผานการสัมภาษณดวยคะแนนที่มากกวา 70 คะแนนขึ้นไป 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน    
      บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
3. สําเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
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4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบดวย 
  สวนที่ 1  ประวัติสวนตัวและการศกึษา 
  สวนที่ 2  ผลงานและเกียรติประวัติ ใหผูสมัครลงนามรับรองสําเนาผลงานของตัวเองทุกแผน 

การจัดสงเอกสาร 
1. ใหผูสมัครสงใบสมัครท่ีดําเนินการสมัครและสั่งพิมพทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th พรอมทั้ง

เอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณียแบบลงทะเบียนเทานั้น (ไมตองอัปโหลดในระบบรับสมัคร) โดย
จาหนาซองถึง   

   งานบริการการศึกษา (รอบ 1 ชวงท่ี 1 ปการศึกษา 2566) 
   คณะอักษรศาสตร   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
   เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย   
   อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000 
 2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 
โครงการความถนัดดานภาษาไทย 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย          จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2. กรณีเปนผูที่กําลังศึกษาอยู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา ตองมีเกรด                     
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.25 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาดานภาษาไทย    
ไมต่ํากวา 3.50 

 3. กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
เทียบเทา ไมต่ํากวา 3.25 และมเีกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาดานภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.50 

 4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผูที่ไดรับรางวัลจากการประกวดความสามารถดานภาษาไทยในสถาบันและ
หนวยงานตาง ๆ หรือผูที่เขารวมกิจกรรมดานภาษาและวรรณคดีไทยกับสถาบันและหนวยงานตาง ๆ   

 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) มี เอกสารหลักฐานแสดงการไดรับรางวัลจากการประกวด

ความสามารถดานภาษาไทยในสถาบัน และหนวยงานตาง ๆ หรือมีเอกสารหลักฐานแสดงการเขารวม
กิจกรรมดานภาษาและวรรณคดีไทยกับสถาบันและหนวยงานตาง ๆ 

1.1   รูปภาพการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการใชความสามารถดานภาษาไทย 
1.2   ประกาศนียบัตร (ถายเอกสารหรือเปนรูปภาพขนาดเทาของจริงไมเล็กเกิน 40% กวาของจริง) 
1.3   รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ 
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2. สัมภาษณ  
  2.1   สอบสัมภาษณ วันเสารท่ี 3 ธันวาคม 2565 (online) 
            -  ผานการคัดเลือกจาก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)   40 คะแนน 
  2.2   เกณฑการวัดการสัมภาษณ 
   -  ความรูความสามารถดานภาษาและวรรณคดีไทย   60 คะแนน 

 

    หมายเหต ุ: ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองผานการสัมภาษณดวยคะแนนที่มากกวา 70 คะแนนขึ้นไป 

เอกสารประกอบการสมัคร  
 ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน    
     บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
3. สําเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบดวย 

  สวนที่ 1  ประวัติสวนตัวและการศกึษา 
  สวนที่ 2  ผลงานและเกียรติประวัติ ใหผูสมัครลงนามรับรองสําเนาผลงานของตัวเองทุกแผน 

การจัดสงเอกสาร 
1. ใหผูสมัครสงใบสมัครที่ดําเนินการสมัครและสั่งพิมพทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th พรอมทั้ง

เอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณียแบบลงทะเบียนเทานั้น (ไมตองอัปโหลดในระบบรับสมัคร) โดย
จาหนาซองถึง   

   งานบริการการศึกษา (รอบ 1 ชวงท่ี 1 ปการศึกษา 2566) 
   คณะอักษรศาสตร   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
   เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย   
   อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000 
 2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

********************* 
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คณะวิทยาศาสตร 
โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  (โครงการปกติ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร                  จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต                 จํานวนรับ 10 คน    
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา                   จํานวนรับ 10 คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี        จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส        จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา           จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม             จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัตเิฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED  

2. เปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1 ไดรับวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนยโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการ

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ 
2.2 ไดรับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาหรือคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ที่จัดโดยสถาบัน/หนวยงานตาง ๆ 

2.3 ไดรับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2.4 เปนนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  
(สสวท./สพฐ./วมว.) โดยจะตองมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองวาเปนนักเรียนใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร สังกัด สสวท./สพฐ./ 
วมว. 

2.5 มเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร  

2. ใหผูสมัครเขียนเรียงความดวยลายมือตนเอง ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 

  กํากับตอทายเรียงความ ในหัวขอเรื่อง “ทําไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา...............” โดยระบุสาขาวิชาที่
 เลือกสมัครไว 

3. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (online) 
 

ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการสอบคดัเลือกถือเปนที่ส้ินสุด 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล       จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                 จํานวนรับ 10 คน    
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 
2. เปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

2.1 ไดรับวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนยโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) หรือ โครงการ
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ 

2.2 ไดรับรางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดโดยภาควิชาหรือคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากกิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ที่จัดโดยสถาบัน/หนวยงานตาง ๆ 

2.3 ไดรับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2.4 เปนนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท.         
/ สพฐ./ วมว.) โดยจะตองมีหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน รับรองวาเปนนักเรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร สังกัด สสวท./ สพฐ./ วมว. 

2.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศกึษา ไมต่ํากวา 3.00 
 

วิธีการคัดเลือก 
1. พิจารณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบกับคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร  

2. ใหผูสมัครเขียนเรียงความดวยลายมือตนเอง ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พรอมท้ังลง

ลายมือชื่อกํากับตอทายเรียงความ ในหัวขอเรื่อง “ทําไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา...............” โดย

ระบุสาขาวิชาที่เลือกสมัครไว 

3. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite) 
ทั้งนี้  การตัดสินของคณะกรรมการสอบคดัเลือกถือเปนที่ส้ินสุด 

 

สิทธิประโยชนของผูเขาศึกษาในโครงการ 
   คณะวิทยาศาสตรจะทําการคัดเลือกผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการ                     
ผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 30 คน เพ่ือใหเปนผูที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของ               
คณะวิทยาศาสตร โดยมีเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ดังนี ้

- ผูที่มีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร จะไดรับเงิน จํานวน 19,000 บาท ตอภาคการศึกษา
ปกติ ในชั้นปที่ 1  

- สวนในชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 นักศึกษาจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เม่ือสิ้นปที่ 1 
หรือปที่ 2 หรือปที่ 3 ไมต่ํากวา 2.75 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 
จะไมมีสิทธิ์รับทุนในปการศึกษานั้น หากมีผลการเรียนถึงเกณฑที่กําหนด ก็จะไดรับทุนในปการศึกษา
ถัดไป โดยจะใหทุนการศึกษาไมเกิน 4 ป 

 ทั้งนี้ ผูรับทุนจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เขาศึกษา 
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เอกสารประกอบการสมัคร    
 ใหผูสมัครสงเอกสารทั้งหมดในรูปเลมของ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหเย็บเลม ในรูปแบบ A4   
ทั้งนี้ ในแฟมสะสมผลงานจะตอง เรียงลําดับเอกสาร  ดังนี้  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน
ขนาด A4 ติดรูปถายใหเรียบรอย 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
3. เอกสารเรียงความดวยลายมือตนเอง ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ในหัวขอที่กําหนดไว  
4. สําเนาเอกสารหลักฐาน ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใชในการสมัคร 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5. หนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน (กรณีสมัครตามคุณสมบัติขอ 2.4) 
6. สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงความสามารถอ่ืน ๆ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
7. สําเนารายละเอียดอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ประวัติสวนตัว กิจกรรมท่ีเขารวมระหวางเรียน (ลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง) 
 

ทั้งนี้ ขอใหผูสมัครอปัโหลดแฟมสะสมผลงานในระบบรับสมัครดวย 
 

การจัดสงเอกสาร    

1. จัดสงทางไปรษณีย EMS หรือ ขนสงเอกชน โดยจาหนาซองเอกสารดังนี้ 

  กรุณาสง  ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา 
       คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        เลขท่ี 6  ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย 
        อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

วงเล็บมุมซองเอกสารวา (SU-TCAS รอบ 1 ชวงที่ 1 คณะวิทยาศาสตร) 

2. กําหนดสงภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย หรือ วันที่ขนสงเอกชน
รับเอกสาร เปนสําคัญ 

 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

********************* 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio (โครงการปกติ)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              จํานวนรับ 15 คน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร              จํานวนรับ 30 คน   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร            จํานวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      จํานวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร     จํานวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส     จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี       จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร             จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม              จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้
1) ตาบอดทั้งสองขาง 
2) ไมมีภาวะตาบอดสี อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน หากพบวามีโอกาสที่จะเปน              

ตาบอดสี ใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจ
จะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

3. รับสมัครผูที่ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ ผูที่สําเร็จการศึกษา                 
   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการ  
 เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 – ม.6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิตดังนี้ 

- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   
 ของชั้น ม.4 – ม.6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

เทคโนโลยีอาหาร 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมเคมี ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
3.25 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีกําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
3.10 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีกําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565)  

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา
3.50 ของชั้น ม.4- ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิธีการคัดเลือก 
1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  
      โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ                   
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 
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    -  ระดับนานาชาติ 26 - 30  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
หมายเหต ุ: เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อ
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
 1.2 สอบสัมภาษณทางวิชาการ (โดยพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากผลสัมภาษณทางวิชาการเทานั้น) 
      วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
 1.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

-  บัตรประจําตัวประชาชน 
-  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 

2.  สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 
 2.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวน 10 หนากระดาษขนาด A4 (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ)  
     หัวขอผลงาน หรือ เอกสารที่นักเรียนใสใน Portfolio ไดแก สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) 
 เกียรติบัตรตาง ๆ เรียงความถึงอาชีพในอนาคต   
 2.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
  -  ความรูทั่วไปทางวิชาการที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร    50  คะแนน 

2.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

3.  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
3.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 

       โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  

      -  ระดับนานาชาติ 76 - 100  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน   1 - 25   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 

3.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
3.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

4.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 

 4.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
4.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
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  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา 

      โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ 
ในระดับตาง ๆ กําหนดใหสงผลงานจํานวน 2 ชิ้น โดยมเีกณฑคะแนนดังนี ้

- นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 10 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ  20 คะแนน 

หมายเหต ุ:    -     ใบประกาศนียบัตร ใหทําเปนขนาด A4 
-    เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผล        
     รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

5.2 สอบสัมภาษณทางวิชาการ (โดยพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากผลสัมภาษณทางวิชาการเทานั้น) 
      วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
 5.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

-  บัตรประจําตัวประชาชน 
-  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

6.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 6.1  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) ไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 (ไมรวมปกหนาและปกหลัง) 

    (1)  ประวัติสวนตัว ไมเกิน 2 หนากระดาษขนาด A4 
    (2)  ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตรที่โดดเดน จํานวน 1 เรื่อง (ตัวอยางผลงานทางวิชาการ เชน 
      โครงงานทางวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับ
      วิทยาศาสตร โดยใหเขียนอธิบายผลงานใหชัดเจน (อาจมีรูปภาพประกอบ) ไมเกิน 2 หนากระดาษ 
      ขนาด A4 (40 คะแนน) 

  -  ระดับนานาชาติ    31 - 40  คะแนน  
  -  ระดับชาติ      21 - 30  คะแนน  
  -  ระดับจังหวัด      11 - 20  คะแนน  
  -  ระดับโรงเรียน       1 - 10  คะแนน  

(3)  เขียนเรียงความ หัวขอ “แรงบันดาลใจในการศึกษาตอสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไมเกิน                  
      2 หนากระดาษขนาด A4 (30 คะแนน) 
     (4)  เขียนเรียงความวิเคราะหจากขาวตามสื่อตาง ๆ (ขาวไมเกิน 5 ปยอนหลัง) โดยวิเคราะหวา
      เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใชศาสตรทางดานวิศวกรรมเคมีมาแกไขปญหาไดอยางไร  
      (ใหเกริ่นเหตุการณที่เกิดข้ึนตามขาวมาพอสังเขปดวยและเขียนวิเคราะหอภิปราย) ไมเกิน                 
      2 หนากระดาษขนาด A4 (20 คะแนน) 
      (5)  ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ตองการนําเสนอเพ่ิมเติม ไมเกิน 2 หนากระดาษขนาด A4 (10 คะแนน) 
หมายเหต ุ:  เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อ                

    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
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6.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
6.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

7.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
 7.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  

         โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล 
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ            
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

  -  ระดับนานาชาติ 26 - 30  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
  -  ระดับชาติ   21 - 25  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
  -  ระดับจังหวัด   16 - 20  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
  -  ระดับโรงเรียน  10 - 15  คะแนน   จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
หมายเหต ุ: เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อ
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

7.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
7.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 

8.  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
8.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา (รวมปก คํานํา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน

ประกอบดวย  
- แฟมประวัติสวนตัว 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)  
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเดนทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาอังกฤษ  
- ผลงานบทบาทการเปนผูนํากิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน 
- เรียงความ เรื่อง การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจดวยการจัดการโลจิสติกส 

ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4     
เกณฑการใหคะแนน แฟมสะสมผลงาน 100 คะแนน 

คะแนนผลงานวิชาการ       30  คะแนน 
คะแนนผลงานบทบาทการเปนผูนํากิจกรรม   20  คะแนน 
คะแนนการเขียนเรียงความ     50  คะแนน 

เกณฑการใหคะแนนการเขยีนเรียงความ 50 คะแนน 
แสดงความคิดเห็นไดชัดเจนเขาใจได   10  คะแนน 
ใหเหตุผลประกอบความคิดเห็นอยางนอย 2 ขอ  15  คะแนน 
สามารถยกตัวอยางประกอบเหตุผลไดอยางตรงประเด็น 15  คะแนน 
สรุปเนื้อหาทั้งบทความไดอยางเปนเนื้อเดียวกัน  10  คะแนน 

**หากพบวามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผูอื่นมาจะปรับใหหมดสิทธิ์สัมภาษณทันท ี
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หมายเหตุ : เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผล 

 รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
8.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
8.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

9.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
9.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 

       โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล 
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ            
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  

      -  ระดับนานาชาติ 76 - 100  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  1 - 25    คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
9.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
9.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 

10.  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
10.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  

        โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ 
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ 26 - 30  คะแนน     จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25  คะแนน     จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20  คะแนน     จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15  คะแนน     จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 

    หมายเหตุ : เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผล  
    รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

10.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
10.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 
 
 
 



- 35 - 
 

11.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
11.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  
            โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล

กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ 
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ 26 - 30  คะแนน     จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 

    หมายเหตุ : เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผล  
    รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

 11.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
11.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 

   -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

12.  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
12.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา 

       โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการไดรับประกาศนียบัตร
รางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือ
ภาษาตางประเทศ ในระดับตาง ๆ กําหนดใหสงผลงานจํานวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี ้

- นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  10 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ  20 คะแนน 

หมายเหต ุ: -  ใบประกาศนียบัตร ใหทําเปนขนาด A4 
-   เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผล        

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
12.2 สอบสัมภาษณทางวิชาการ (โดยพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากผลสัมภาษณทางวิชาการเทานั้น) 
  วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
12.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

-  บัตรประจําตัวประชาชน 
-  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน 

ขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาสําหรับผูกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 หรือ 

 ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 ตามท่ีสาขาวิชากําหนด ฉบับที่ใชในการ
 สมัคร ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนา
 ถูกตอง) 
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3. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ของผูสมัครตามที่สาขาวิชากําหนด  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนใน
ทุกกรณ ี

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th 
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ใหสงวันที่มาสอบสัมภาษณ 

การจัดสงเอกสาร 
1.  จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้ 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio (โครงการปกติ)  
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอรติดตอ 0-3410-9686 ตอ 209031 

2.  อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน  
    10 MB) (ยกเวนใบสมัคร) 
3.  กําหนดสงภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชน       

รับเอกสารเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio (โครงการพิเศษ)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)                            จํานวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ)                จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)                        จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)                          จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)                                จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (โครงการพิเศษ)        จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)     จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (โครงการพิเศษ)               จํานวนรับ  5  คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)                          จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 
2. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

1) ตาบอดทั้งสองขาง 
2) ไมมีภาวะตาบอดสี อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน หากพบวามีโอกาสที่จะเปน       

ตาบอดสี ใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจ
จะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการ
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ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมี
และ วัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

3. รับสมัครผูที่ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ ผูที่สําเร็จการศึกษา                 
   ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปท่ี 6 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการ  
 เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 – ม.6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิตดังนี้ 

- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ของชั้น ม.4 – ม.6 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 แลว 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 
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วิธีการคัดเลือก 
1.  สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

 1.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (50 คะแนน) จํานวน 10 หนากระดาษขนาด A4 (ไมรวม ปก คาํนํา สารบัญ)  
       -  หัวขอผลงาน หรือ เอกสารท่ีนักเรียนใสใน Portfolio ไดแก สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)  
          เกียรติบัตรตาง ๆ เรียงความถึงอาชีพในอนาคต   
 1.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
  - หัวขอการสอบสัมภาษณ : ความรูทั่วไปทางวิชาการที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร    50  คะแนน 

1.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

2.  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
2.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 

      โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  

      -  ระดับนานาชาติ 76 - 100  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน   1 - 25   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 

2.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
2.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

3.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 

 3.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
3.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 

4.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา 

      โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ 
ในระดับตาง ๆ กําหนดใหสงผลงานจํานวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี ้

- นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 10 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ  20 คะแนน 
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หมายเหต ุ: -  ใบประกาศนียบัตร ใหทําเปนขนาด A4 
-   เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศรายชื่อ 
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

4.2 สอบสัมภาษณทางวิชาการ (โดยพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากผลสัมภาษณทางวิชาการเทานั้น) 
      วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
 4.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

-  บัตรประจําตัวประชาชน 
-  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 5.1  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) ไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 (ไมรวมปกหนาและปกหลัง) 
   โดยมีหัวขอประกอบในแฟมสะสมผลงาน ดังตอไปนี ้

    (1)  ประวัติสวนตัว ไมเกิน 2 หนากระดาษขนาด A4 
    (2)  ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตรที่โดดเดน จํานวน 1 เรื่อง (ตัวอยางผลงานทางวิชาการ เชน 
      โครงงานทางวิทยาศาสตร สิ่งประดิษฐตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับ
      วิทยาศาสตร โดยใหเขียนอธิบายผลงานใหชัดเจน (อาจมีรูปภาพประกอบ) ไมเกิน 2 หนากระดาษ 
      ขนาด A4 (40 คะแนน) 

   -  ระดับนานาชาติ    31 - 40  คะแนน  
   -  ระดับชาติ      21 - 30  คะแนน  
   -  ระดับจังหวัด      11 - 20  คะแนน  
   -  ระดับโรงเรียน       1 - 10  คะแนน  
(3)  เขียนเรียงความ หัวขอ “แรงบันดาลใจในการศึกษาตอสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไมเกิน                  

      2 หนากระดาษขนาด A4 (30 คะแนน) 
     (4)  เขียนเรียงความวิเคราะหจากขาวตามสื่อตาง ๆ (ขาวไมเกิน 5 ปยอนหลัง) โดยวิเคราะหวา
      เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้นักเรียนสามารถใชศาสตรทางดานวิศวกรรมเคมีมาแกไขปญหาไดอยางไร  
      (ใหเกริ่นเหตุการณที่เกิดข้ึนตามขาวมาพอสังเขปดวยและเขียนวิเคราะหอภิปราย) ไมเกิน                 
      2 หนากระดาษขนาด A4 (20 คะแนน) 
      (5)  ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ตองการนําเสนอเพ่ิมเติม ไมเกิน 2 หนากระดาษขนาด A4 (10 คะแนน) 
หมายเหต ุ: เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อ 
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

5.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
5.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
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6.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
 6.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  

        โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

-  ระดับนานาชาต ิ 26 - 30  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
-  ระดับชาติ   21 - 25  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
-  ระดับจังหวัด   16 - 20  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
-  ระดับโรงเรียน   10 - 15  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 

หมายเหต ุ: เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อ 
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

6.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
6.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 

7.  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
7.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา (รวมปก คํานํา สารบัญ) ขนาด A4 ผลงาน  
  ประกอบดวย  

- แฟมประวัติสวนตัว 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1)  
- ผลงานทางวิชาการที่โดดเดนทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาอังกฤษ  
- ผลงานบทบาทการเปนผูนํากิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน หรือชุมชน 
- เรียงความ เรื่อง การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจดวยการจัดการโลจิสติกส 

ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4     
เกณฑการใหคะแนน แฟมสะสมผลงาน 100 คะแนน 

คะแนนผลงานวิชาการ       30  คะแนน 
คะแนนผลงานบทบาทการเปนผูนํากิจกรรม   20  คะแนน 
คะแนนการเขียนเรียงความ     50  คะแนน 

เกณฑการใหคะแนนการเขยีนเรียงความ 50 คะแนน 
แสดงความคิดเห็นไดชัดเจนเขาใจได   10  คะแนน 
ใหเหตุผลประกอบความคิดเห็นอยางนอย 2 ขอ  15  คะแนน 
สามารถยกตัวอยางประกอบเหตุผลไดอยางตรงประเด็น 15  คะแนน 
สรุปเนื้อหาทั้งบทความไดอยางเปนเนื้อเดียวกัน  10  คะแนน 

**หากพบวามีการลอกบทความหรือเนื้อหาของผูอื่นมาจะปรับใหหมดสิทธิ์สัมภาษณทันท ี
7.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
7.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
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8.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
8.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 

       โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือไดรับประกาศนียบัตรรางวัล 
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ             
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้  

      -  ระดับนานาชาติ 76 - 100  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   51 - 75   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  26 - 50   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน   1 - 25   คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
8.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
8.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 
  -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 

 

9.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
9.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  

   โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการไดรับประกาศนียบัตรรางวัล 
กิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือภาษาตางประเทศ      
ในระดับตาง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ 26 - 30  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับชาติ   21 - 25  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับจังหวัด  16 - 20  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 
    -  ระดับโรงเรียน  10 - 15  คะแนน    จํานวน 1 ชิ้น (ถามี) 

หมายเหต ุ: เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อ 
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

9.2 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
9.3 เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
  -  บัตรประจําตัวประชาชน 

   -  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

10.  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
10.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา 

       โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีสวนรวมของกิจกรรม หรือการไดรับประกาศนียบัตร
รางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร หรือ
ภาษาตางประเทศ ในระดับตาง ๆ กําหนดใหสงผลงานจํานวน 2 ชิ้น โดยมีคะแนนดังนี ้

- นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  10 คะแนน 
- ระดับกิจกรรมทางวิชาการ  20 คะแนน 
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หมายเหต ุ: -  ใบประกาศนียบัตร ใหทําเปนขนาด A4 
-   เกณฑการตัดสินคะแนนจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จะถูกนํามาพิจารณาในการประกาศรายชื่อ 
    ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

10.2 สอบสัมภาษณทางวิชาการ (โดยพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากผลสัมภาษณทางวิชาการเทานั้น) 
  วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 (onsite หรือ online จะแจงใหทราบในภายหลัง) 
10.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

-  บัตรประจําตัวประชาชน 
-  ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน 

ขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาสําหรับผูกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 หรือ            

 ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชากําหนด ฉบับที่ใชในการสมัคร    
 ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

3. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ของผูสมัครตามที่สาขาวิชากําหนด 
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ใหสงวันที่มาสอบสัมภาษณ 

การจัดสงเอกสาร 
1.  จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้ 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio (โครงการพิเศษ)  
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอรติดตอ 0-3410-9686 ตอ 209031 

2.  อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร  
    (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) (ยกเวนใบสมัคร) 
3.  กําหนดสงภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสง 
    เอกชนรับเอกสารเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
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โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร            จํานวนรับ 55 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร     จํานวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส     จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี       จํานวนรับ 50 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           จํานวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร              จํานวนรับ 15 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม              จํานวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 
2. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

1) ตาบอดทั้งสองขาง 
2) ไมมีภาวะตาบอดสี อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน หากพบวามีโอกาสที่จะเปน   

ตาบอดสี ใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจ
จะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

3. รับสมัครผูที่ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ ผูที่สําเร็จการศึกษา                 
ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการ  
 เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 – ม.6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิตดังนี้ 

- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
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2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ของชั้น ม.4 – ม.6 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีกําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศกึษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมเคมี ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
3.25 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีกําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) 

วิธีการคัดเลือก 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 

1.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

2. สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
2.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร                   

ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
2.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3.1 ตองอยูในแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร หรือมีหนวยกิตรวม 4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ศกึษาใน

ชั้น ม.6 หรือ 6 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาแลว วิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
และวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) หรือหัวขอที่เกี่ยวของไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.2 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ  ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 

3.3 ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน หรือไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศว
ศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
ผานโครงการ “การสรางความเขาใจ และสงเสริมทัศนคตเิพ่ือการเรียนรู ดานพลังงานทางเลือกสําหรับ
เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร “En-Camp” ปท่ี 2” 

4.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
5.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
5.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   
6.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
6.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
7.1 ตองอยูในแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร หรือมีหนวยกิตรวม 4 ภาคการศึกษาสําหรับ                

ผูที่ศึกษาในชั้น ม.6 หรือ 6 ภาคการศกึษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาแลว วิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 

12 หนวยกิต และวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) หรือหัวขอที่เก่ียวของไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

7.2 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการและโลจิสติกส ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 

7.3 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
8.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
8.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

9. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
9.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
9.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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10. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร         
10.1  ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม  

 อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน 
10.2  ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
11.1  ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเดน หรือไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพ                

วิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตร

ดีเดน ผานโครงการ “การสรางความเขาใจ และสงเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู ดานพลังงานทางเลือก

สําหรับเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร “En-Camp” ปท่ี 2” 

11.2  ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน 

ขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา สําหรับผูกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 หรือ 

ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 แลว (ตามที่สาขาวิชากําหนด) ฉบับที่ใช             
ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง                
สําเนาถูกตอง) 

3. สําเนาใบประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามท่ีสาขาวิชากําหนด) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี https://admission.su.ac.th 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ตองจัดสงพรอมใบสมัคร 

การจัดสงเอกสาร 
1.  จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี ้ 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกต)ิ  
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอรติดตอ 0-3410-9686 ตอ 209031 

2.  อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร  
    (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
3.  กําหนดสงภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชน   
    รับเอกสารเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
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โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ)              จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)       จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)              จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)  จํานวนรับ   5 คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ)        จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (โครงการพิเศษ)            จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)             จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 
2. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้

1) ตาบอดทั้งสองขาง 
2) ไมมีภาวะตาบอดสี อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน หากพบวามีโอกาสที่จะเปน   

ตาบอดสี ใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจ
จะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
5) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

2. รับสมัครผูที่ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ ผูที่สําเร็จการศึกษา                 
ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 – ม.6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิตดังนี ้

- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวชิา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ของชั้น ม.4 – ม.6 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.50 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 แลว 

วิศวกรรมเคมี 
 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
 

ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมต่ํากวา 
3.00 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสําหรับผูที่ กําลัง
ศึกษา ม.6 ในปการศึกษา 2565) หรือ 6 ภาคการศึกษา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 แลว 

วิธีการคัดเลือก 
1. สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

1.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

1.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป  
2.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
3.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
3.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร   
4.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
4.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
5.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี                

ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
5.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
6.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจําปการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
6.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

7. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม         
7.1 ไดรับประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
7.2 ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน 

ขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา สําหรับผูกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 หรือ 

ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ม.6 แลว (ตามที่สาขาวิชากําหนด) ฉบับที่ใช             
ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง                
สําเนาถูกตอง) 

3. สําเนาใบประกาศนียบัตรคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ตามท่ีสาขาวิชากําหนด) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี https://admission.su.ac.th 

(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ตองจัดสงพรอมใบสมัคร 

การจัดสงเอกสาร 
1.  จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้  

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับผานคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)  
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอรติดตอ 0-3410-9686 ตอ 209031 

2.  อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร  
    (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
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3.  กําหนดสงภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชน   
    รับเอกสารเปนสําคัญ 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
 

โครงการรับนักศึกษาผานบันทึกขอตกลง (MOA)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร              จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร            จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี              จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกและระบบคอมพิวเตอร   จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส            จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี           จํานวนรับ 30 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร              จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม              จํานวนรับ 30 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. รับสมัครผูที่กําลังศกึษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายปที่ 6 ในปการศึกษา 2565 
2. เปนนักเรียนของโรงเรียนท่ีจัดทําบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกขอตกลง 

(MOA) รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 29 โรงเรียน ดังนี ้
2.1) โรงเรียนวิสุทธรังษี       จังหวัดกาญจนบุร ี
2.2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร    จังหวัดกาญจนบุร ี
2.3) โรงเรียนสงวนหญิง       จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.4) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย      จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.5) โรงเรียนธรรมโชติศกึษาลัย      จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย      จังหวัดสุพรรณบุร ี
2.7) โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย”     จังหวัดสุพรรณบุร ี
2.8) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ      จังหวัดสมุทรสาคร 
2.9) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย      จังหวัดสมุทรสาคร 
2.10) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ (แยกแผนกชาย และแผนกหญิง)  จังหวัดนครปฐม  
2.11) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม  
2.12) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย      จังหวัดนครปฐม 
2.13) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม     จังหวัดนครปฐม 
2.14) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษประภาคมอุปถัมภ)  จังหวัดนครปฐม 
2.15) โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย     จังหวัดนครปฐม 
2.16) โรงเรียนสามพรานวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
2.17) โรงเรียนคงทองวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
2.18) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
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2.19) โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม     จังหวัดนครปฐม 
2.20) โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน     จังหวัดนครปฐม 
2.21) โรงเรียนมารียอุปถัมภ สามพราน     จังหวัดนครปฐม 
2.22) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2.23) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    จังหวัดนครปฐม 
2.24) โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครปฐม     จังหวัดนครปฐม 
2.25) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา      จังหวัดนครปฐม 
2.26) โรงเรียนนารีวุฒิ        จังหวัดราชบุร ี
2.27) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณวิทยาลัย     จังหวัดลพบุร ี
2.28) โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ    กรุงเทพมหานคร 
2.29) โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม     กรุงเทพมหานคร 

3. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้
3.1)  ตาบอดทั้งสองขาง 
3.2)  ไมมีภาวะตาบอดสี อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน หากพบวามีโอกาสท่ีจะเปน             

ตาบอดสีใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจ
จะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ท่ีถือวาเปนตาบอดสีข้ันรุนแรง ตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)  

3.3)  หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.4)  มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 3.5)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
3.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
3.7)  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปน 

    อุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.8)  ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเรียน
เนนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2. ไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมนอยกวา 
3.00 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเรียน
เนนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2. ไดคาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอยกวา 3.00 

ธุรกิจวิศวกรรม 1. ทุกแผนการศึกษา  
2. ไดเกรดเฉลี่ยสะสม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไมนอยกวา 

3.00 
 

วิธีการคัดเลือก 

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากโรงเรียนที่จัดทําบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ (MOU) และ
บันทึกขอตกลง (MOA) รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร   

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน 

ขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศกึษาสําหรับผูกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 ฉบับที่ใช

ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง               
สําเนาถูกตอง) 

3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://admission.su.ac.th 
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ตองจัดสงพรอมใบสมัคร 

การจัดสงเอกสาร 
1.  จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้  

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

เลขท่ี 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โครงการรับนักศึกษาผานบันทึกขอตกลง (MOA) (โครงการปกติ)   
สาขาวิชา.......................(ท่ีสมัครสอบ) 
เบอรติดตอ 0-3410-9686 ตอ 209031 

2.  อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร  
    (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
3.  กําหนดสงภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชน   
    รับเอกสารเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 
******************* 
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คณะดุริยางคศาสตร 
โครงการการรับนักศึกษาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

- วิชาเอกดนตรีคลาสสิก           จํานวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีและส่ือสรางสรรค          จํานวนรับ   5 คน 
- วิชาเอกดนตรีแจส           จํานวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย          จํานวนรับ 10 คน 
- วิชาเอกละครเพลง           จํานวนรับ   5 คน 

วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา            จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูที่ กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผู ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา          

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา         

และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา 

3. มีความรูพ้ืนฐานดานทฤษฎีดนตรีสากล และโสตทักษะ 

4. มีความสามารถทางดานดนตรีตามที่กําหนดในรายละเอียดการทดสอบแตละวิชาเอก ดังนี ้

4.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับรองคลาสสิก 
4.2 วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับรองคลาสสิก หรือ  
       ขับรองสากล หรือขับรองไทยสากล  
4.3 วิชาเอกดนตรีแจส มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแจส/ ขับรองแจส  
4.4 วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย มีความสามารถในการแตงเพลง และสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  
       คลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับรองคลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม  
4.5 วิชาเอกละครเพลง มีความสามารถปฏิบัติขับรอง และมีทักษะพ้ืนฐานการเตนรํา 
4.6 วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจส/ ขับรอง 
       คลาสสิก แจส  หรือบทเพลงสมัยนิยม 

 

วิธีการคัดเลือก 

1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (60 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ) 

2. สัมภาษณ (40 คะแนน) วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.1 ผูผานการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน เขาสอบสัมภาษณ และแสดงความสามารถทางดานดนตรี 

ตามคลิปวิดีโอที่สงมา โดยใหนําเครื่องดนตรีมาดวย ยกเวน เครื่องดนตรี/ อุปกรณที่คณะจัดเตรียมให 

ไดแก เปยโน มาริมบา กลองชุด หรือชุดเครื่องเสียง 

หมายเหตุ : เฉพาะวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา เขาสอบสัมภาษณ ในหัวขอ เหตุผลที่เลือก 

เขาศึกษา และสิ่งที่มุงหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแสดงความสามารถทาง 

ดานดนตรีตามคลิปวิดีโอที่สงมา 
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2.2 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก  

- หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ระเบียนผลการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ                    
  6 ภาคการศึกษา)  
- แบบฟอรมรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ) ขนาด A4 เปนไฟล PDF 

ขนาดไมเกิน 5 MB รายละเอียดประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้ 
1.1 ใบรับรองความสามารถทางดานดนตรี และความประพฤติ จากอาจารยหรือผูเกี่ยวของอยางนอย 1 ใบ 
1.2 หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ระเบียนผลการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ                 

6 ภาคการศึกษา) 
1.3 ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี  

1) สําหรับทุกวิชาเอก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ  
ผูสมัครสามารถสงประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมากกวา 1 แหง โดยใบประกาศนียบัตรตองมี
อายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันที่สมัครสอบ รายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใชประกอบการสมัคร ไดแก 
ประกาศนียบัตรความถนัดดานดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate 
(SMCC) เกรด 6 หรือประกาศนียบัตรของศูนยสอบเทียบดนตรีแหงประเทศไทย (TIME) เกรด 
12 หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5 
หมายเหตุ : เฉพาะวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา เพ่ิมเติมรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช
ประกอบการสมัคร ไดแก ประกาศนียบัตรของ Yamaha Grade Examination (Fundamental) 
เกรด 5 โดยไมจํากัดระยะเวลาหมดอาย ุ

2) สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค วิชาวัดแววความรูดนตรีและส่ือสรางสรรค 
ประกาศนียบัตรความถนัดดานดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate 
(SMCC) เกรด 6 โดยใบประกาศนียบัตรมีอายุไมเกิน 2 ป ถึงวันท่ีสมัครสอบ 

3) สําหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย วิชาการแตงเพลง  
ประกาศนียบัตรความถนัดดานดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate 
(SMCC) เกรด 6 โดยใบประกาศนียบัตรมีอายุไมเกิน 2 ป ถึงวันที่สมัครสอบ 

4) วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ประกาศนียบัตรความถนัดดานดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music 
Craftsmanship Certificate (SMCC) (ถามี สามารถนําไปใชในการตัดสินผลในรอบสอบ
สัมภาษณตามเกณฑการคัดเลือกที่วิชาเอกกําหนด) ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไมเกิน 2 ป                  
ถึงวันที่สมัครสอบ 

- สําหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค ปฏิบัติเครื่องดนตรี
คลาสสิก/ขับรองคลาสสิก เกรด 6  

- สําหรับวิชาเอกดนตรีแจส ปฏิบัติเครื่องดนตรีแจส/ขับรองแจส เกรด 6  
- สําหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจส/ขับรองคลาสสิก 

หรือแจส เกรด 6  
- สําหรับวิชาเอกละครเพลง ปฏิบัติขับรองคลาสสิก หรือ Musical Theatre and Film 

หรือขับรองแจส เกรด 6  
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- สําหรับวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจส/                
ขับรองคลาสสิก หรือแจส เกรด 6 

หมายเหตุ : เฉพาะวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา เพ่ิมเติมรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช
ประกอบการสมัคร ไดแก ประกาศนียบัตรของ Yamaha Grade Examination (Fundamental) 
เกรด 5 โดยไมจํากัดระยะเวลาหมดอาย ุ

1.4 คลิปวิดีโอการแสดงความสามารถตามที่กําหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางดาน
ดนตรี https://music.su.ac.th ใหอัปโหลดคลิปวิดีโอลงใน YouTube จากนั้นนํา Link มาแสดงใน
แฟมสะสมผลงาน (ตัวอยางคลิปการแสดงดนตรี https://youtube.com/SilpakornMusic) 

1) สําหรับวิชาเอกดนตรีคลาสสิก คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับรองคลาสสิก ความยาว      
ไมนอยกวา 7 นาที  

2) สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิก/ ขับรองคลาสสิก หรือ
ขับรองสากล หรือขับรองไทยสากล ความยาวไมนอยกวา 7 นาที  

3) สําหรับวิชาเอกดนตรีแจส คลิปการแสดงดนตรีแจส/ ขับรองแจส ความยาวไมนอยกวา 7 นาที  
4) สําหรับวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย คลิปการแสดงดนตรี/ ขับรอง 1 บทเพลง โดยเลือกบรรเลง                 

บทเพลงคลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงตาง ๆ ความยาวประมาณ 7 นาที  
5) สําหรับวิชาเอกละครเพลง จํานวน 2 คลิปวิดีโอ ประกอบดวย คลิปการขับรองเพลง         

ความยาวไมเกิน 5 นาที และคลิปการเตนรํา ไมจํากัดแนวดนตร ีความยาวไมเกิน 1 นาที  
6) สําหรับวิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา คลิปการแสดงดนตรี/ ขับรอง 1 บทเพลง โดยเลือก

บทเพลงคลาสสิก แจส หรือบทเพลงสมัยนิยม ความยาวประมาณ 7 นาที 
1.5 สําหรับวิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค และวิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย ผลงานการประพันธเพลงท่ี

ไดรับการเผยแพรทางสื่อออนไลน อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลนที่มีกิจกรรม
ในลักษณะใกลเคียงกับเว็บไซตกําหนด (ถามี) พรอมอธิบายประวัติความเปนมา และความสําเร็จของ
ผลงาน จากนั้นนํา Link มาแสดงในแฟมสะสมผลงาน                 

1.6 ประกาศนียบัตรการไดรับรางวัลตาง ๆ ทางดานดนตรี (ถามี) 
1.7 รายละเอียดการทํากิจกรรมทางดนตรี พรอมภาพกิจกรรม (ถามี) 

 

การจัดสงเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล  PDF ที่ ระบบรับสมัคร https: / /admission.su.ac. th หัวขอ การสง เอกสาร               

(ขนาดไฟลไมเกิน 5 MB)  
2. กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบนัเทิง 
- วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง           จํานวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร       จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา          

นอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา           
ไมต่ํากวา 2.00 หรือ 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

3. มีทักษะพื้นฐานตามที่กําหนดในแตละวิชาเอก ดังนี ้
3.1 สําหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง มทีักษะพื้นฐานดานการจัดการและธุรกิจ 
3.2 สําหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร มีทักษะพ้ืนฐานดานการรอง                      

 การเตนรํา การนําเสนอเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะภาษาที่สามจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ) 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (80 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ) 
2. สัมภาษณ (20 คะแนน) วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2.1  ผูผานการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน เขาสอบสัมภาษณตามวิชาเอก ดังนี้ 
1) สําหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง เขาสอบสัมภาษณ หัวขอ เหตุผลที่เลือกเขาศึกษา และ

สิ่งท่ีมุงหวังหลังจบการศกึษาในระดับอุดมศึกษา 
2) สําหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร เขาสอบสัมภาษณ หัวขอ 

ทักษะการนําเสนอเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
2.2 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก  

-  หลักฐานทางการศกึษา Transcript หรือ ระเบียนผลการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ                   
   6 ภาคการศึกษา)  
-  แบบฟอรมรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย (ฉบับจริง) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมรวม ปก คํานํา 

สารบัญ) ขนาด A4 เปนไฟล PDF ขนาดไมเกิน 5 MB ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี ้
1.1  หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ระเบียนผลการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ยรวม 5 หรือ                   

6 ภาคการศึกษา) ไมต่ํากวา 2.00 
1.2  ประกาศนียบัตรการไดรับรางวัลตาง ๆ  
1.3  รายละเอียดการทํากิจกรรม พรอมภาพกิจกรรม  
1.4  สําหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง และวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร  

คลิปแนะนําตัวผูสมัครพรอมประวัติสวนตัว กิจกรรมท่ีเคยทําในระหวางการศึกษา พรอมบอกเหตุผล
ที่เลือกเขาศึกษา และสิ่งที่มุงหวังหลังจบการศกึษาในระดับอุดมศึกษา ความยาวไมเกิน 2 นาที     ให
อัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนํา Link มาแสดงในแฟมสะสมผลงาน 
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1.5  สําหรับวิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร คลิปการเตนรํา ไมจํากัดแนวดนตรี 
ความยาวไมเกิน 1 นาที ใหอัปโหลดลงใน YouTube จากนั้นนํา Link มาแสดงในแฟมสะสมผลงาน  

1.6  ผลงานการเปน Blogger อาทิ Youtuber, KOL (Key Opinion Leader), Micro Influencer หรือ 
Content Creator หรืออื่น ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน (ถามี) ใหนํา Link Channel มาแสดงใน            
แฟมสะสมผลงาน 

การจัดสงเอกสาร  
1. อัปโหลดไฟล  PDF ที่ ระบบรับสมัคร https: / /admission.su.ac. th หัวขอ การสง เอกสาร               

(ขนาดไฟลไมเกิน 5 MB)  
2. กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

 

********************* 
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร                          จํานวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2. มเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 

3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 
 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คาน้ําหนัก 50%) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 (ไมรวม 

ปก คํานํา สารบัญ) ประกอบดวย 
1.1   เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร                 

  ไมนอยกวา 1/2 (ครึ่ง) หนากระดาษ A4 
1.2   เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (คาน้ําหนัก 30%) 
3. สัมภาษณ (คาน้ําหนัก 20%)  

3.1   สอบสัมภาษณ online วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
3.2 สอบสัมภาษณ onsite วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  
 สถานท่ี อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
 หมายเหต ุ:  ผูสมัครสามารถเลือกการสัมภาษณแบบ online หรือ onsite ได 

3.3 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผูสมัครชาวไทย 

1. ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน           
บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศกึษาตน) หรือเทียบเทา 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือ  
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)   
5. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กําหนด 
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ผูสมัครชาวตางชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน             

บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย  
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาตน) หรือ 6 ภาค

การศกึษา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) (ถามี)   
3. ยกเวนคะแนนสอบทุกกรณี ภายใตเงื่อนไขการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOC) และการทําบันทึก

ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทย (ทักษะการอานและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง                จํานวนรับ 50 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED  

2. มเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คาน้ําหนัก 60%) จํานวนไมต่ํากวา 10 หนากระดาษขนาด A4               

(รวม ปก คํานํา สารบัญ) ประกอบดวย 
1.1   เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร                 

  ไมนอยกวา 1/2 (ครึ่ง) หนากระดาษ A4 
1.2   เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (คาน้ําหนัก 30%) 
3. สัมภาษณ (คาน้ําหนัก 10%)  

3.1   สอบสัมภาษณ online วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผูสมัครชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน           
บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศกึษาตน) หรือเทียบเทา 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือ  
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)    
5. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กําหนด 
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ผูสมัครชาวตางชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน             

บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย  
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาตน) หรือ 6 ภาค

การศกึษา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) (ถามี) 
3. ยกเวนคะแนนสอบทุกกรณี ภายใตเงื่อนไขการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOC) และการทําบันทึก

ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทย (ทักษะการอานและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                             จํานวนรับ 100 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คาน้ําหนัก 90%) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4             

(ไมรวม ปก คํานํา สารบัญ) ประกอบดวย 
1.1   เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร                

  ไมนอยกวา 1/2 (ครึ่ง) หนากระดาษ A4 
1.2   ประวัติสวนตัวหรือแนะนําตัว ประวัติการศึกษา รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรม

 และหรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
2. สัมภาษณ (คาน้ําหนัก 10%)  

2.1   สอบสัมภาษณ online วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผูสมัครชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน           
บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศกึษาตน) หรือเทียบเทา 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือ  
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กําหนด 
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ผูสมัครชาวตางชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน             

บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย  
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาตน) หรือ 6 ภาค

การศกึษา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) (ถามี)   
3. ยกเวนคะแนนสอบทุกกรณี ภายใตเงื่อนไขการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOC) และการทําบันทึก

ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทย (ทักษะการอานและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                                     จํานวนรับ 100 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

2.  หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

3. มเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

4. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คาน้ําหนัก 60%) จํานวนไมต่ํากวา 10 หนากระดาษขนาด A4               

(รวม ปก คํานํา สารบัญ) ประกอบดวย 
1.1   เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร                 

  ไมนอยกวา 1/2 (ครึ่ง) หนากระดาษ A4 
1.2   เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (คาน้ําหนัก 30%) 
3. สัมภาษณ (คาน้ําหนัก 10%)  

3.1   สอบสัมภาษณ online วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผูสมัครชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน           
บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศกึษาตน) หรือเทียบเทา 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือ  
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)   
5. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กําหนด 
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ผูสมัครชาวตางชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน             

บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย  
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาตน) หรือ 6 ภาค

การศกึษา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) (ถามี)   
3. ยกเวนคะแนนสอบทุกกรณี ภายใตเงื่อนไขการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOC) และการทําบันทึก

ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ 
4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทย (ทักษะการอานและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ 

ระดับดีข้ึนไป  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร                        จํานวนรับ  50 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2. กรณีท่ีผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (คาน้ําหนัก 70%) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4                 

(รวม ปก คํานํา สารบัญ) ประกอบดวย 
1.1   เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร                 

  ไมนอยกวา 1/2 (ครึ่ง) หนากระดาษ A4 
1.2   เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออ่ืน ๆ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (คาน้ําหนัก 30%) 
3. ไมมีการสัมภาษณ  

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผูสมัครชาวไทย 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน           
บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
3. สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคการศกึษาตน) หรือเทียบเทา 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือ  
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กําหนด 
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ผูสมัครชาวตางชาติ  
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th สมบูรณครบถวน             

บนกระดาษ A4 พรอมติดรูปถาย  
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาตน) หรือ             

6 ภาคการศึกษา (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) (ถามี)   
3. ยกเวนคะแนนสอบทุกกรณี ภายใตเงื่อนไขการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOC) และการทําบันทึก

ขอตกลงความเขาใจ (MOU) เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศ 

การจัดสงเอกสาร (จัดสงทั้ง 2 ชองทาง) 
1.  จัดสงทางไปรษณีย โดยจาหนาซองเอกสาร ดังนี้  

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU-TCAS รอบ 1 ชวงที่ 1 (นายชาตรี คําเอก)  
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
เลขท่ี 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120  
เบอร 08-6711-8596 

2.  อัปโหลดไฟลที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร  
    (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
3.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยถือตามประทับตราไปรษณียหรือวันที่ขนสงเอกชน   
    รับเอกสารเปนสําคัญ 
 

*** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี *** 

 

********************* 
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คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี ม ีPortfolio  
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                  จํานวนรับ 60 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                      จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                     จํานวนรับ 80 คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอเีวนท                 จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว      จํานวนรับ 60 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชมุชน         จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร           จํานวนรับ 60 คน 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต           จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  

1.  ผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2.  กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ                
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

วิธีการคัดเลือก 
1.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  60  คะแนน  
2.  สัมภาษณ    40  คะแนน  

       2.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. (online) 
 

ทั้งนี้  ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
2.  หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

            2.1 ผูสมัครที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
  การศึกษา 5 ภาคการศกึษา (ปการศกึษา 2565) (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

2.2 ผูสมัครท่ีสําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาฉบับ                  
  ที่แสดงวาสําเร็จการศกึษา (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

3.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีองคประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบทาย โดยสามารถ                
 ดาวนโหลดรูปแบบ Portfolio ไดที่ลิงก https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดสงเอกสาร 
1.  อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 - 3) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th      
    หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  
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กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                  จํานวนรับ 50 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ)   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ                 จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  

1.  ผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2.  กรณีเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
     5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 หรือกรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)ตลอด 
     หลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ไมต่ํากวา 2.50 
3.  กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ               

ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
 

วิธีการคัดเลือก 
1.  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)    20  คะแนน 
2.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)   60  คะแนน  
3.  สัมภาษณ    20  คะแนน  

       3.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. (online) 
 

ทั้งนี้  ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
2.  หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

            2.1 ผูสมัครที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
  การศึกษา 5 ภาคการศกึษา (ปการศกึษา 2565) (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

2.2 ผูสมัครท่ีสําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาฉบับ                  
  ที่แสดงวาสําเร็จการศกึษา (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

3.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีองคประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบทาย โดยสามารถ                
 ดาวนโหลดรูปแบบ Portfolio ไดที่ลิงก https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดสงเอกสาร 
1.  อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 - 3) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th      
    หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  
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โครงการรับนักศึกษา เด็กดี ม ีPortfolio  
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                  จํานวนรับ 50 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                      จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  

1.  ผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2.  กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ               
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

วิธีการคัดเลือก 
1.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  60  คะแนน  
2.  สัมภาษณ    40  คะแนน  

       2.1 สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. (online) 
 

ทั้งนี้  ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
2.  หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

          2.1 ผูสมัครที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
          การศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปการศกึษา 2565) (กรณท่ีีมีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

          2.2 ผูสมัครท่ีสําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาฉบับ                  
          ที่แสดงวาสําเร็จการศกึษา (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

3.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีองคประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบทาย โดยสามารถ                
 ดาวนโหลดรูปแบบ Portfolio ไดที่ลิงก https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดสงเอกสาร 
1.  อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 -3) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th      
    หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
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กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                  จํานวนรับ 40 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ)   
คุณสมบัติเฉพาะ  

1.  ผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2.  กรณีเปนผูทีกํ่าลังศกึษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
     5 ภาคการศกึษา ไมต่ํากวา 2.50 หรือกรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอด 
     หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ไมต่ํากวา 2.50 
3.  กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ               

ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
 

วิธีการคัดเลือก 
1.  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)    20  คะแนน 
2.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  60  คะแนน  
3.  สัมภาษณ    20  คะแนน  

       3.1 สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. (online) 
 

ทั้งนี้  ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  
1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
2.  หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

            2.1 ผูสมัครที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล
  การศึกษา 5 ภาคการศกึษา (ปการศกึษา 2565) (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

2.2 ผูสมัครท่ีสําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาฉบับ                  
  ที่แสดงวาสําเร็จการศกึษา (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย)  

3.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีองคประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดที่แนบทาย โดยสามารถ                
  ดาวนโหลดรูปแบบ Portfolio ไดที่ลิงก https://shorturl.at/cfsW4 

การจัดสงเอกสาร 
1.  อัปโหลดไฟลเอกสารประกอบการสมัคร (ขอ 1 -3) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th      
    หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) 
2.  กําหนดสงภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

 

********************* 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการรับนักศึกษาดวย Portfolio   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ                   จํานวนรับ 25 คน 
(ชั้นปที่ 1 – 3 จัดการเรียนสอนที ่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีและ ชั้นปที่ 4 จัดการเรียนสอนที่ วิทยาเขตเมืองทองธานี)         
คุณสมบัติเฉพาะ  

1.  ผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

2.  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 
3.  กรณีท่ีผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    และการสื่อสาร ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 (ไมรวม ปก คํานํา

สารบัญ) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1.1   ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) 
1.2   แสดงผลงานตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้ อยางนอย 1 ขอ 

1) เปนเจาของผลงาน หรือเปนเจาของผลงานรวมในดานออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ หรือ
การเขียนแผนธุรกิจ 

2) มีประสบการณในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน 
3) เคยผานการอบรมหรือเขารวมประกวดโครงการดานธุรกิจหรือดานเทคโนโลยีดิจิทัล เชน ธุรกิจ

สตารตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต การพัฒนาระบบโปรแกรม เปนตน 
4) เคยทํากิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเปนกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม             

และมีอาจารยที่ปรึกษาสามารถใหการรับรองได 
5) เอกสารที่ตองใสใน Portfolio เชน เกียรติบัตรตาง ๆ เรียงความ เปนตน ฯลฯ 

1.3   เขียนเรียงความอยางนอย 1 หนากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะตอง      
       แสดงเปาหมายของการเรียน การทํางาน และเปาหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความสําเร็จได        
       จากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 

2. สัมภาษณ (10 คะแนน)  
2.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (online)                                         

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

2.2 เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ไดแก บัตรประชาชนตัวจริง 
 

      หมายเหต ุ: คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา 15 คะแนน 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรายละเอียดท่ีแจงในขอ 1 ในหัวขอวิธีการคัดเลือก 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 



- 69 - 
 

3. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ผูสมัครที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาที่แสดงผล 

     การศึกษา 5 ภาคการศึกษา ปการศึกษา 2565 (กรณีท่ีมีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย) (ลงนาม

     รับรองสําเนาถูกตอง) 

3.2 ผูสมัครที่สําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาฉบับที่

แสดงวาสําเร็จการศึกษา (กรณีท่ีมีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

การจัดสงเอกสาร  

อัปโหลดไฟล (ตามขอที่ 1 - 3 ในหัวขอเอกสารประกอบการสมัคร) ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th 

หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) ภายในวันศุกรท่ี18 พฤศจิกายน 2565  

โดยตั้งชื่อไฟลดังนี้ 
1) Portfolio ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร_Portfolio.pdf 
2) บัตรประชาชน ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
3) หลักฐานการศึกษา ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 

 ผูสมัครจะตองศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบรอยและ             
ความสมบูรณของไฟลเอกสารท่ีอัปโหลดในระบบ หากเอกสารไมครบถวนใหดําเนินการแกไขภายในวันสุดทายของการ
รับสมัคร มิเชนนั้นจะถือวานักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จํานวนรับ 40 คน 
- วิชาเอกการออกแบบอนิเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน จํานวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จํานวนรับ 25 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผูที่กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที ่6 หรือเทียบเทา  

 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน.  

 หลักสูตร GED 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (80 คะแนน)  

 พิจารณาผลงานจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีแสดงใหเห็นความสามารถทางดานศิลปะและ          
การออกแบบ ผลงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับวิชาเอกที่ตองการสมัคร 

1.1 รูปแบบ Portfolio เฉพาะจํานวนผลงานไมเกิน 15 หนากระดาษขนาด A4 (ไมนับรวมปก คํานํา 
สารบัญ ใบประกาศนียบัตรและอื่น ๆ ที่เก่ียวของ) โปรดระบุขนาดของผลงานแตละชิ้น (กวาง x ยาว) 

1.2 หัวขอผลงาน 
1) เรียงความเรื่อง “เปาหมายของการศึกษาในหลักสูตรฯ และวิชาเอกที่สมัคร” (ความยาวไมเกิน         

1 หนากระดาษขนาด A4, ใชฟอนต TH Sarabun New ขนาด 16 pt., ระยะหางระหวาง
บรรทัด 1.0) 

2) ทักษะพื้นฐานทางดานศิลปะและการออกแบบ 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน    50 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน  40 คะแนน 
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- วิชาเอกการออกแบบเกม     40 คะแนน 
 ผลงานสรางสรรคของผูสมัครที่แสดงถึงความสามารถทางดานพ้ืนฐานการวาดภาพ, การออกแบบเบื้องตน, 
องคประกอบศิลป, ทฤษฎีสีและการใชสี, การสรางสรรคผลงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ, ในกรณีที่เปนประกาศนียบัตร
ที่ไดจากงานประกวด-แขงขัน ขอใหแนบภาพตัวอยางผลงานมาดวย (ถามี) เปนตน  

3) ความรูทางดานเทคโนโลยีการออกแบบและการนํามาใชอยางสรางสรรค 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน    30 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน  40 คะแนน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม     40 คะแนน 

 ผลงานที่แสดงการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสรรคผลงานดานตาง ๆ และสอดคลองกับวิชาเอกที่ตองการ
สมัคร, การเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
 ตัวอยางสําหรับผูสมัครวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน เชน งานออกแบบตัวละคร (Character),              
งานออกแบบฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบดานอ่ืน ๆ ไดทั้ง 2 มิติหรือ           
3 มิต,ิ ผานการอบรมหรือ Workshop ตาง ๆ 
 ตัวอยางสําหรับผูสมัครวิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน เชน ภาพการออกแบบ
กราฟกบนหนาเว็บไซตท่ีแสดงบน Browser, งานออกแบบดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 ตัวอยางสําหรับผูสมัครวิชาเอกการออกแบบเกม เชน งานออกแบบตัวละคร (Character), งานออกแบบ
ฉากหลัง (Background, Perspective), งาน Digital Paint, งานออกแบบดานอ่ืน ๆ ไดทั้ง 2 มิติหรือ 3 มิต,ิ ผานการ
อบรมหรือ Workshop ตาง ๆ จากองคกรภาครัฐหรือเอกชน หรือหนวยงานที่เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม, โครงงาน
หรือผลงานจากวิชาวิทยาการคาํนวณ หรือวิชาที่เก่ียวของกับการเขียนโปรแกรม 

1.3  การออกแบบแฟมสะสมผลงาน 
- รูปแบบไฟล PDF (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB) (ไมควรสงมาเปนลิงก แลวใหทางหลักสูตรฯ 

ดาวนโหลดเอง) 
- หนากระดาษขนาด A4 
- ปกหนาแสดง ชื่อ - นามสกุลของผูสมัคร ชื่อคณะ สาขา/วิชาเอกที่ตองการสมัครใหชัดเจน 
- ประวัติสวนตัว, ประวัติการศกึษา, ใบระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1), เกียรติบัตร, ประกาศนียบัตร

ที่เก่ียวของกับวิชาเอกที่สมัคร เปนตน 
 2. สัมภาษณ (20 คะแนน) 

2.1 สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (online)  
 ใหผูสมัครดูรายละเอียดไดจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่ประกาศผานเว็บไซต 
 https://admission.su.ac.th 
2.2   เกณฑการใหคะแนนสัมภาษณพิจารณาจาก 

- วิสัยทัศน ความมุงมั่นและเปาหมายในการศึกษา   10 คะแนน 
- บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ    5 คะแนน 
- แนะนําและนําเสนอผลงานในแฟมผลงานของตนเอง   5 คะแนน 

 2.3  เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
- บัตรประชาชนตัวจริง 
- ผลงานดานการออกแบบตัวจริง (ถามี) 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. แฟมสะสมผลงานรูปแบบไฟล PDF, ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB ที่มีองคประกอบและรูปแบบตาม

รายละเอียดท่ีหลักสูตรไดกําหนด 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

3. หลักฐานการศึกษา ดังนี ้

3.1 ผูสมัครที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงสําเนาระเบียบผลการศึกษา              

5 ภาคการศึกษา ปการศึกษา 2565 (กรณีที่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย) (ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

3.2 ผูสมัครที่สําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงระเบียบผลการศึกษาฉบับที่

แสดงวาสําเร็จการศึกษา (กรณทีี่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

การจัดสงเอกสาร  

1. สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส มาที่ E – mail: thamrongsombats_y@silpakorn.edu (ขนาดไฟล

ไมเกิน 25 MB) กรุณาแจง ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร, วิชาเอกที่สมัคร 

โดยตั้งชื่อไฟลดังนี้ 
1) Portfolio ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร (ภาษาอังกฤษ)_Portfolio.pdf 
2) บัตรประชาชน ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร (ภาษาอังกฤษ)_บัตรประชาชน.pdf 
3) หลักฐานการศึกษา ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร (ภาษาอังกฤษ)_หลักฐานการศึกษา.pdf 

2. อัปโหลดไฟลท่ีระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th หัวขอ: การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 

10 MB)  

       ผูสมัครจะตองศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคูมือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบรอย

และความสมบูรณของไฟลเอกสารที่อัปโหลดในระบบ หากเอกสารไมครบถวนใหดําเนินการแกไข

ภายในวันสุดทายของการรับสมัคร มิเชนนั้นจะถือวานักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะ

ไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

3. กําหนดสงภายในวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร                      จํานวนรับ 60 คน 

จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตซิตี้แคมปสเมืองทองธานี จ.นนทบุร ี
ผูสมัครสามารถอานขอมูลหลักสูตรไดทีล่ิงก https://bit.ly/3qgv017 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่กําลังศกึษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา  
 หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรอาชีวะศึกษา  หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา 
(ม.4 – ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 

3. ผูที่กําลังศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา 
(ปวช.ป 1 - ปวช.ป 2) ไมต่ํากวา 3.00 
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4. ผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 
ไมต่ํากวา 3.00 

วิธีการคัดเลือก 
1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) คาน้ําหนัก 70% 

พิจารณาผลงานจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมเกิน 10 หนากระดาษขนาด A4 ในรูปแบบไฟล 
PDF ขนาดไมเกิน 10 MB จํานวน 1 ไฟล โดยประกอบไปดวย 

1.1 หนาปก จะตองมีชื่อ - นามสกุล รูปถายของผูสมัคร หมายเลขโทรศัพท และอีเมล จัดรูปแบบไดอิสระ 
1.2 ผลงานชิ้นที่โดดเดนที่สุด 1 ชิ้น เทานั้น ที่ผูสมัครเคยทําในระหวางการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช. โดยผลงานดังกลาวเปนผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร อาทิ 
ละครเวที การพูดในที่ชุมชน การทํา vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนขาว การเขียนบล็อก  
การถายรูป การเขียนบทความ การทําภาพยนตรสั้น เปนตน หากผลงานมีลักษณะเปนไฟลดิจิทัล 
ขอใหอัปโหลดใน google drive แลวจัดทําเปน QR Code และ URL สําหรับชมผลงานแนบมาใน 
Portfolio หากเปนผลงานดานการเขียน ใหจัดอยูในหนาของ Portfolio ไดเลย จากนั้นเขียน
อธิบาย ที่มาและความสําคัญของผลงานที่ทําวาทําไมถึงเลือกเลาประเด็นผานชิ้นงานนี้ รวมข้ันตอน
ในการทําผลงานชิ้นท่ีเลือกมาอยางละเอียด วามีกระบวนการคิด กระบวนการผลิต การสรางสรรค
งานอยางไร และผลของงานเปนอยางไร โดยใหเขียนลงในไฟลเทมเพลตที่กําหนด ดาวนโหลดไดที่ 
https://bit.ly/3qgv017 
(กรณีท่ีแนบ QR Code และ URL เพื่อเขาถึงไฟล ผูสมัครจะตองตรวจสอบวา QR Code และ 
URL ของตนเองวาสามารถเขาดูขอมูลได หรือเปดสิทธิ์การเขาถึง มิเชนนั้นจะถือวานักศึกษาขาด
เอกสารและจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ) 

1.3 เรียงความ “เปาหมายดานการศึกษาทางนิเทศศาสตร” แสดงใหเห็นมุมมองของผูสมัครวาตนมี
เปาหมายของตนเองตอการเขาศึกษาดานนิเทศศาสตรอยางไร ความยาว 2 หนากระดาษ A4  โดย
ใชฟอนต THSarabunPSK ขนาด 16  จัดหนาใหทุกบรรทัดยาวเทากัน (justified) 

1.4 ใหผูสมัครคิดโครงการดานนิเทศศาสตรในอนาคตที่ผูสมัครอยากทําลําดับตอไปวาคืออะไร โดยให
เขียนอธิบายความคิดและแผนงาน ประกอบดวย 

1) หลักการและเหตุผล เปนการระบุถึงปญหา ความเรงดวน และความจําเปนที่จะตองจัดทํา
โครงการโดยวิเคราะหและแจกแจงประเด็นปญหาใหชัดเจน 

2) วัตถุประสงค แสดงถึงความตองการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนจุดหมายปลายทางจาก
การปฏิบัติ ความสําคัญและที่มาของปญหาที่จะตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายที่ไดวาง
ไว เขียนเปนขอ ๆ 

3) สถานที่ดําเนินการ 
4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
5) รูปแบบของผลงานและเนื้อหาท่ีนําเสนอ (ระบุประเภทสื่อที่ทํา เชน ภาพยนตรสั้น,           

พอดคาสท, อินโฟกราฟก, บทความ, กิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ) 
6) แผนการทํางาน (ระบุแผนการทํางานท่ีวางแผนจะทําโดยละเอียด) 

  ผูสมัครดาวนโหลดเทมเพลต ไดที่ https://bit.ly/3qgv017 
เกณฑการใหคะแนนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 100 คะแนน พิจารณาจาก 

- ความเขาใจในหลักการทางนิเทศศาสตร   35 คะแนน 
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- การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร    35 คะแนน 
- ความคิดสรางสรรค     30 คะแนน 

หมายเหตุ: ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับรายละเอียดที่กลาวไปขางตน อาทิ ประกาศนียบัตรการเขารวม    
 กิจกรรมใด ๆ ผูสมัครไมตองสงมา เพราะจะไมพิจารณาเอกสารอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก ที่แจงมาแลว
 ขางตน ผูสมัครที่จะผานการคัดเลือกเขามาสัมภาษณจะตองไดคะแนนของ Portfolio ไมนอยกวา                 
 75 คะแนน 

2. การสัมภาษณ   คาน้ําหนัก 30% 
2.1 สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น. (online)  

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

2.2 หัวขอการสอบสัมภาษณ “จุดประสงคของผูสมัครตอการศกึษาดานนิเทศศาสตร” คาน้ําหนัก 30% 
2.3 เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ  ไดแก บัตรประชาชนตัวจริง 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แฟมสะสมผลงานตามรายละเอียดที่แจง 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

3. หลักฐานการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงสําเนาระเบียบผลการศึกษาที่

แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา ปการศึกษา 2565 (กรณีท่ีมีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย) 

(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

3.2 ผูสมัครที่สําเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สงสาํเนาระเบียบผลการศึกษา

ฉบับที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา (กรณทีี่มีดานหลังใหอัปโหลดดานหลังดวย) (ลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง) 

การจัดสงเอกสาร  

1. อัปโหลดไฟลทีร่ะบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th หัวขอ การสงเอกสาร (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)  

โดยตั้งชื่อไฟลดังนี้ 
1) Portfolio ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร_Portfolio.pdf 
2) บัตรประชาชน ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร_บัตรประชาชน.pdf 
3) หลักฐานการศึกษา ใหตั้งชื่อไฟล ชื่อ_นามสกุลผูสมัคร_หลักฐานการศึกษา.pdf 

 ผูสมัครจะตองศึกษาขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารจากคู มือการสมัคร ตรวจสอบความเรียบรอยและ             
ความสมบูรณของไฟลเอกสารท่ีอัปโหลดในระบบ หากเอกสารไมครบถวนใหดําเนินการแกไขภายในวันสุดทายของการ
รับสมัคร มิเชนนั้นจะถือวานักศึกษาขาดเอกสารประกอบการสมัครและจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

2. กําหนดสงภายในวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2565  
 

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

 


