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รอบท่ี 1 Portfolio (ไม่มีการสอบขอ้เขียน/สอบปฏิบติั) 
ปฏิทินการสอบคัดเลือก  
รอบท่ี 1  Portfolio (ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562)  
 1 ธันวาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561  รับสมัครทางเว็บไซต ์www.admission.su.ac.th 
 1 ธันวาคม 2561 - 16 ธันวาคม 2561 ช าระเงินค่าสมัคร 
 11 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 18 - 20 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์ 
 28 มกราคม 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 30 - 31 มกราคม 2562 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์  
http: / /www.mytcas.com/TCAS62 ในหั วข้อ  “ เลื อกคณะ”      
(ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได)้ 

 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1) 
 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง

เว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร
ธนชาต หรือ ธนาคารกสิกรไทย 

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์แล้วจะมีสิทธิ์สละสิทธิ์ได้ตามช่วงวันและเวลาที่ก าหนดไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  ให้น ำหลักฐำนที่ใช้สมัครมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ ทั้งต้นฉบับและส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด 

จ านวนที่รับเข้าศึกษา จ าแนกตามคณะและรอบการรับ 

รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
ประมาณการ 

ค่าขึ้นทะเบียน/
ลงทะเบียน 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  (56)  

 โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) 
   โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ 

00811010101   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 20 24,750 
   โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ 

00811020101   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 4   24,750 

 โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ 
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รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
ประมาณการ 

ค่าขึ้นทะเบียน/
ลงทะเบียน 

   โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ 

00811030101  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 30 24,750 

   โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ 
00811040101   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 2 24,750 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (35)  
00811000201   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 25 24,750 

00811000202   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย    
(5 ปี) 

10 24,750 

 คณะโบราณคดี  (45)  

 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษร
โบราณท้องถิ่น 

00811000301   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 5 19,750 

00811000304   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 17,750 
00811000305   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 17,750 

00811000302   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 10 19,750 
 คณะมัณฑนศิลป ์ (282)  

 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

00811000405   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 68 24,750 
00811000403   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 44 24,750 

00811000404   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 40 24,750 

00811000407   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 40 24,750 
00811000406   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 20 24,750 

00811000402   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 30 24,750 
00811000401   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย (เพ่ิมพิเศษ) 40 41,750 

 คณะอักษรศาสตร์ (42)  

00811000510   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 10 17,750 
00811000509   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 10 17,750 

 โครงการความถนัดด้านภาษาไทย 

00811000505   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 17,750 
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รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
ประมาณการ 

ค่าขึ้นทะเบียน/
ลงทะเบียน 

 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 

00811460511   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 12 17,750 

 คณะศึกษาศาสตร์  (50)  
00812000602   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพ่ิมพิเศษ) 15 32,750 

 โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ 
00811400601   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 35 17,750 

 คณะวิทยาศาสตร์  (110)  

 โครงการเพชรสนามจันทร์    
00811160701   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 21,750 

00811160702   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 21,750 

00811160705   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 21,750 
00811160707   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 21,750 

00811160711   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 10 21,750 
00811160704   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 21,750 

00811160703   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10 21,750 

00811160710   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 21,750 
00811160709   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 21,750 

00811160706   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 21,750 

00811160708   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 10 21,750 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (1,265)  

 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.   

00811090903   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 21,750 
00811090902   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 21,750 

00811090904   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25 21,750 
00811090911   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 21,750 

00811090908   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 21,750 

00811090907   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 35 21,750 
00811090910   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และระบบคอมพิวเตอร์ 
10 21,750 
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รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
ประมาณการ 

ค่าขึ้นทะเบียน/
ลงทะเบียน 

00811090906   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ     
โลจิสติกส์ 

10 21,750 

00811090909   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ         
นาโนเทคโนโลยี 

40 21,750 

00811090905   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 20 21,750 

00811090901   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 10 21,750 

 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.   
00811330903   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 80 21,750 

00811330902   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 21,750 

00811330904   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25 21,750 
00811330911   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 21,750 

00811330908   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 21,750 

00811330907   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 35 21,750 
00811330910   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และระบบคอมพิวเตอร์ 
20 21,750 

00811330906   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ     
โลจิสติกส์ 

20 21,750 

00811330909   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ         
นาโนเทคโนโลยี 

30 21,750 

00811330905   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 30 21,750 

00811330901   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 21,750 

00812000903   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพ่ิมพิเศษ) 40 37,950* 
00812000902   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ) 5 37,950* 

00812000904   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
(เพ่ิมพิเศษ) 

40 37,950* 

00812000911   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
(เพ่ิมพิเศษ) 

20 37,950* 

00812000908   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(เพ่ิมพิเศษ) 
30 37,950* 
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รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา จ านวนรับ 
ประมาณการ 

ค่าขึ้นทะเบียน/
ลงทะเบียน 

00812000907   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพ่ิมพิเศษ) 30 37,950* 

00812000910   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมพิเศษ) 

20 37,950* 

00812000906   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ     
โลจิสติกส์ (เพ่ิมพิเศษ) 

20 37,950* 

00812000909   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี (เพ่ิมพิเศษ) 

30 37,950* 

00812000905   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
(เพ่ิมพิเศษ) 

5 37,950* 

00812000901   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพ่ิมพิเศษ) 30 37,950* 

 โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร   

00811420902   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 21,750 
00811420904   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25 21,750 

00811420911   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 21,750 
00811420908   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 50 21,750 

00811420907   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 21,750 

00811420910   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ 

10 21,750 

00811420906   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 

10 21,750 

00811420909   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี 

20 21,750 

00811420905   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 20 21,750 

00811420901   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 50 21,750 
00812420902   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ) 10 37,950* 

00812420904   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
(เพ่ิมพิเศษ) 

30 37,950* 

00812420908   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
(เพ่ิมพิเศษ) 

30 37,950* 
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00812420907   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพ่ิมพิเศษ) 20 37,950* 

00812420910   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมพิเศษ) 

10 37,950* 

00812420909   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี (เพ่ิมพิเศษ) 

30 37,950* 

00812420905   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 
(เพ่ิมพิเศษ) 

10 37,950* 

00812420901   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพ่ิมพิเศษ) 30 37,950* 

 คณะดุริยางคศาสตร์ (105)  
00811001001   หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 20 66,750 

00811001003   หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 25 71,750 

00811001002   หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 25 66,750 
00811001004   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 35 56,750 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  (150)  

00811001104   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 50 17,750 
00811001101   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 17,750 

00811001102   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 30 17,750 
00811001103   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 40 32,750 

 คณะวิทยาการจัดการ  (110)  

 โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน   
00811241202   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 10 31,750 

00811241205   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 10 31,750 

00811241203   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 10 31,750 
00811241201   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 30 31,750 

00811241204   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเว้นท์ 

10 31,750 

00811241208   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 10 31,750 

00811241209   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 10 17,750 
00811241207   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 31,750 
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00811241206   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10 31,750 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (85)  

00811001331   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 

25 41,750 

00811001332   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

25 41,750 

00811001333   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 

25 41,750 

00811001301   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
สื่อสารมวลชน (วิชาเลือกกลุ่มข่าวและสารคดี)   

10 31,750 

 วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (100)  

00821009001  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา  20 96,750 
00821009002  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  40 96,750 

00821009003  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ  

20 96,750 

00821009004  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  20 156,750 

* ค่าธรรมเนียมคิดตามหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน (มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นระบบเหมาจ่าย ให้ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้งหนึ่ง) 
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คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) จ านวนที่รับเข้าศึกษา  56  คน 
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ 
- 00811010101 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)  จ านวน  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะจิตรกรรมฯ 

โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ในล าดับที่ 1 ถึงล าดับ
สุดท้ายตามจ านวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะ
จิตรกรรมฯ  

 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3. ได้คะแนนกลุ่มวิชาวาดเส้น/กลุ่มวิชาทางด้านศิลปะเฉลี่ยไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00 ในใบระเบียนแสดง        

ผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา 
 4. สถาบันที่ได้รับสิทธิ์จ านวน 27 สถาบัน รวม 38 คน ได้แก่ 
  (1) วิทยาลัยช่างศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ จ านวน 5 คน 
  (2) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5 คน 
  (3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 คน 
  (4) โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย จ านวน 2 คน 
  (5) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 คน 
  (6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (7) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ  จ านวน 1 คน 
  (8) โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (9) โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (10) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (11) โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (12) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (13) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน 
  (14) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 คน 
  (15) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 1 คน 
  (16) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คน 
  (17) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (18) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (19) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
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  (20) โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (21) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (22) โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (23) โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (24) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 คน 
  (25) โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 คน 
  (26) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (27) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 คน 
 คณะจิตรกรรมฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา และจ านวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ของ
แต่ละสถาบันการศึกษา เพ่ือเข้าทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ ด้วยการทดสอบวาดเส้นและสัมภาษณ์ 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio น าเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมภาพผลงาน โดยใช้ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวาดเส้น  
  องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาทัศนศิลป์ ในช่วงศึกษาใน 
  สถาบันการศึกษา รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม 
 2. สัมภาษณ์ 
  2.1 ทดสอบวาดเส้น 
  2.2 ทดสอบไหวพริบ ทัศนคติและความคิดทางศิลปะ 
การส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และหลักฐาน ให้สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และหลักฐานให้
คณะจิตรกรรมฯ ดังนี้ 
 1. รายชื่อของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุล าดับที่ตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 
 2. เอกสารแสดงล าดับที่ของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของนักเรียนศิลปะ หรือนักเรียน

กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งชั้นปี 
 3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4. แฟ้มประวัติผลงานศิลปะ (Portfolio) ของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์  โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และ

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติผลงานศิลปะ (Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง 
 5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 6. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์  
- 00811020101 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) จ านวน  4  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะจิตรกรรมฯ 

โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ในล าดับที่ 1 ถึงล าดับ
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สุดท้ายตามจ านวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะ
จิตรกรรมฯ  

  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  3.  เป็นผู้สนใจศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การ

น าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การบริหารจัดการด้านศิลปะ  
 4. สถาบันที่ได้รับสิทธิ์จ านวน 11 สถาบัน รวม 11 คน ได้แก่ 
  (1) วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (2) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 คน 
  (3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน 
  (4) โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย จ านวน 1 คน 
  (5) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 คน 
  (6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (7) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ  จ านวน 1 คน 
  (8) โรงเรียนวัดราชโอรส  กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (9) โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (10) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  (11) โรงเรียนรุ่งอรุณ  กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 
  คณะจิตรกรรมฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา และจ านวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ของ
แต่ละสถาบันการศึกษา เพ่ือเข้าทดสอบทัศนคติทางศิลปะ ด้วยการสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มประวัติ (Portfolio) 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio น าเสนอในรูปแบบแฟ้มประวัติ หรือหลักฐานที่แสดงถึง ความสนใจในศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่ง 
  หนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การ 
  บริหารจัดการด้านศิลปะ แฟ้มประวัติเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (1) ผลงานการท าวิดีโอสารคดี หรือคลิปรีวิวงานศิลปวัฒนธรรม หรือภาพถ่ายผลงานศิลปะของนักเรียนผู้

ได้รับสิทธิ์ หรือผลงานการเขียนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น เรียงความ บทความ หรือท าโครงการเก่ียวกับ
ศิลปะ และ/หรือ 

  (2) หลักฐานรับรองว่ามีประสบการณ์ทางศิลปะ เช่น  การเข้าร่วมฝึกอบรม (ที่ไม่ใช่การศึกษาในหลักสูตร
ปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา) และ/หรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น การชนะการประกวดหรือร่วมแสดงนิทรรศการ การศึกษาดูงาน ท าโครงการ 
ร่วมแสดงในนิทรรศการ หรือจัดนิทรรศการ 

 2. สัมภาษณ์ ทดสอบทัศนคติทางศิลปะ ด้วยการสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มประวัติ (Portfolio)  
การส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และหลักฐาน 
  ให้สถาบันการศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์และหลักฐานให้คณะจิตรกรรมฯ ดังนี้ 
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  1. รายชื่อของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุล าดับที่ตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  
  2. เอกสารแสดงล าดับที่ของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ของนักเรียนทั้งชั้นปี 
  3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  4. แฟ้มประวัติ (Portfolio) ของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติเป็นของผู้สมัครจริง 
  5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  6. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ 
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ 
- 00811030101 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)  จ านวน  30  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
  1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า  
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานจากการประกวดศิลปกรรมประเภท  

ต่าง ๆ อาทิ วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม ประเภทผลงานเดี่ยว 
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง จากการประกวดในระดับต่อไปนี้ 

   (1) ระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค โดยเป็นรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ เท่านั้น ไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง หรือ 

   (2) ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ (การจัดประกวดที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง หรือ 

   (3) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio น าเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมภาพผลงาน โดยใช้ภาพถ่ายผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล  

  ผลงานสร้างสรรค์ประเภทวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ หรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา 
  ทัศนศิลป์ รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย 

  (1) ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมของผู้สมัครที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมแสดง รวมถึงผลงานศิลปกรรมอ่ืน ๆ 
ของผู้สมัคร เช่น ผลงานวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง 

  (2) ส าเนาประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับหรือเข้าร่วมแสดง (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้น า
เอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
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  (3) ส าเนาสูจิบัตรงานแสดงศิลปกรรมที่มีหลักฐานแสดงผลงานของผู้สมัคร (หน้าปก และภาพผลงานที่

ตีพิมพ์) 
  (4) เรียงความแสดงทัศนคติแนวความคิดของผู้สมัครเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “แนวคิดและเป้าหมายของ

ข้าพเจ้าในการศึกษาศิลปะที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์” พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด 
A4 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  

  (5) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติผลงานศิลปะ 
(Portfolio) เป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์เองจริง 

  (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (7) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (8) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองภาพผลงานหรือหลักฐานทุกชิ้น 
 2. สัมภาษณ์ 
  (1) ทดสอบวาดเส้น 
  (2) ทดสอบไหวพริบ ทัศนคติและความคิดทางศิลปะ 
 
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์   
- 00811040101 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)  จ านวน  2  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า  
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00  
 3.  เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย การบริหารจัดการด้านศิลปะ โดยมี
ขอบเขตดังต่อไปนี้ 

  (1) ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม (ที่ไม่ใช่การศึกษาในหลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียนผู้ได้รับ
สิทธิ์ และไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา) ของนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
หรือ 

  (2) มีผลงานทางด้านศิลปะ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การ
วิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ เผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง (หากเคยได้รางวัลจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ 

  (3) อ่ืน ๆ ที่เป็นประวัติดีเด่นแสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะตามที่ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการจะถือ
พิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์ 
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วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio น าเสนอในรูปแบบแฟ้มรวบรวมประวัติ และผลงาน รวมเล่มลงในแฟ้มขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 1  
  แฟ้ม ประกอบด้วย 
  (1) ใบประกาศนียบัตร สูจิบัตร หรือหลักฐานในสื่ออ่ืน ๆ ที่ยืนยันว่าผ่านการเข้าศึกษา ร่วมฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน ท าโครงการ และร่วมแสดงในนิทรรศการ ที่เก่ียวข้องกับศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการ
บริหารจัดการด้านศิลปะ (ที่ไม่ใช่การศึกษาในหลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษาของนักเรียนหรือ
สถาบันกวดวิชา) ตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติ หรือ 

  (2) ประกาศนียบัตร สูจิบัตร หรือหลักฐานในสื่ออ่ืน ๆ ที่ยืนยันถึงการมีผลงาน หรือได้รับรางวัล ทางด้าน
ศิลปะ และ/หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอ
ในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการด้านศิลปะ ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามท่ีระบุไว้
ในคุณสมบัติ หรือ 

  (3) ภาพถ่ายผลงานศิลปะ และ/หรือผลงานจริง หรือส าเนาผลงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ทฤษฎีศิลป์ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเขียน การน าเสนอในสื่อต่าง ๆ การวิจัย และการบริหารจัดการด้าน
ศิลปะ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง หรือ 

  (4) อ่ืน ๆ ที่เป็นประวัติดีเด่นแสดงถึงศักยภาพทางด้านศิลปะตามท่ีก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการจะถือ
พิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดจากหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์ และ 

  (5) เรียงความแสดงทัศนคติและแนวความคิดของนักเรียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ“แนวคิดและเป้าหมายของข้าพเจ้าในการศึกษาศิลปะที่คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์” 

  (6) หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันว่า แฟ้มประวัติเป็นของผู้สมัครจริง 
  (7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (8) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (9) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองภาพหรือหลักฐานทุกชิ้น 
 2. สัมภาษณ์ ทดสอบทัศนคติทางศิลปะ ด้วยการสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาแฟ้มประวัติ (Portfolio) 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
ส่งทางไปรษณีย์ บรรจุหลักฐานการสมัครทั้งหมดลงในซอง จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง 

 

กรุณาส่ง โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ  
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

**********************  
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

- 00811000201 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)  จ านวน  25  คน 
- 00811000202 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 
ค านวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 

3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ
เป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องน าเอกสารแสดงผลการ
เรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ ากว่า 3.50 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือ
รับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย 

วิธีการคัดเลือก 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.50 ขึ้นไป  
2. Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน 

2.1  เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถ ทักษะ และ 
 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 
2.2 ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ 

การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบที่ใช้ทักษะทางศิลปะ (ย้อนหลัง 3 ปี) (ถ้ามี) 

3. สัมภาษณ์ 
3.1 ทดสอบทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม (สอบปฏิบัติ) 
3.2 สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio 

เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบ

ไปด้วย 
1. ใบสมัครเพ่ือขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/ 
2. ส าเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนา ผลงาน จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
4. ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) (ถ้ามี) 

http://www.arch.su.ac.th/
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5. รายละเอียดอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างเรียน การแข่งขันกีฬา ฯลฯ ทั้งนี้
ต้องรวมกับเอกสารในส่วนของผลงานแล้วไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU-TCAS62 รอบท่ี 1) และจ่าหน้าถึง  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. เอกสารทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของส าเนา ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแฟ้มสะสม
ผลงานเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว 

2. หากผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องน าผลงานตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 
 

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

 
กรุณาส่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง  
  กรุงเทพฯ 10200   
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คณะโบราณคดี 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรือ 
อักษรโบราณท้องถิ่น จ านวนที่รับเข้าศึกษา  45  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มี 
ความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทย หรือขับร้อง
เพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น 
- 00811000301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  จ ำนวน  5  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.75  

 2.  กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.75  

 3.  ต้องตาไม่บอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่ก าเนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มท่ีเห็นสีเดียว 
(Monochromatism) กลุ่มท่ีมีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มท่ีมีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด 
(Trichromatism) และตาบอดสีชนิดเกิดข้ึนในภายหลัง  

 4. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) เท่านั้น ตามเกณฑ์ ดังนี้   

  (1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งจากการเข้า
แข่งขันระดับภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติเท่านั้น   

  (2) เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริม คัดเลือก และรับรองให้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ขณะศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในพิพิธภัณฑ์ที่มีการยอมรับจากสาธารณชน เช่น การปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง โดยมีหลักฐาน
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ และบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน  

  (3) ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานระดับ
จังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน    

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์- 
  วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารประกอบความสามารถ ดังนี้   
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  (1) ความสามารถทางด้านประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ หรือ

ส าเนาเกียรติบัตรรางวัลจากการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ  
  (2) ความสามารถทางด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้ส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

500 ชั่วโมง จากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพิพิธภัณฑ์ และส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน 
  (3) หลักฐานอื่น ๆ เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน   
 2. สัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  (1) บุคลิกภาพ  20 คะแนน 
  (2) ทัศนคติ  20 คะแนน  
  (3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา  60 คะแนน  
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่่ำที่จะรับเข้ำศึกษำ คือ 60% 
- 00811000304 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.00  

 2. กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.00  

 3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษร
โบราณท้องถิ่น) เท่านั้น ตามเกณฑ์ ดังนี้   

  (1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม โดย
ต้องได้รับรางวัลประกวดดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม ในล าดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า   

  (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทอักษรโบราณท้องถิ่น โดยต้องส่งส าเนา
หลักฐานแสดงความสามารถ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมอักษรโบราณท้องถิ่น   

  (3) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความสามารถ  
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม  
  หรืออักษรโบราณท้องถิ่น) เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารประกอบความสามารถ ดังนี้   

(1) ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม  ให้ส่งส าเนา
เกียรติบัตรรางวัลในล าดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า 

(2) ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทอักษรโบราณท้องถิ่น ให้ส่งส าเนาหลักฐานแสดง
ความสามารถ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมอักษรโบราณท้องถิ่น 

 2. สัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
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  (1)  บุคลิกภาพ  20 คะแนน  
  (2)  ทัศนคติ  20 คะแนน  
  (3)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา  60 คะแนน 
  (4)  สอบภาคปฏิบัติ   100 คะแนน 
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่่ำที่จะรับเข้ำศึกษำ คือ 60% 
- 00811000305 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  จ านวน  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.50 และได้ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
(DELF) ระดับ A2  

 2. กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.50 และได้ผลการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2  

 3. ต้องศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาอย่างน้อย 15 หน่วยกิต  
 4. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส ตามเกณฑ์ ดังนี้  
  (1) เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาฝรั่งเศส  
  (2) เป็นผู้ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสในงานประจ าปีระดับชาติ และได้รับรางวัลหรือทุนการศึกษา 

ทุนแลกเปลี่ยน  
  (3) มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2   
  (4) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารประกอบ 
  ความสามารถ ดังนี้   
  (1) เอกสารแสดงผลงานซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาฝรั่งเศส การเข้าร่วมกิจกรรมภาษา

ฝรั่งเศสในงานประจ าปีระดับชาติ และได้รับรางวัลหรือทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยน  
  (2) ส าเนาใบผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2  
  (3) ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติการแข่งขันที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 
 2. สัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
  (1) บุคลิกภาพ  20 คะแนน  
  (2) ทัศนคติ  20 คะแนน  
  (3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา  60 คะแนน 
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  เกณฑ์คะแนนขั้นต่่ำที่จะรับเข้ำศึกษำ คือ 60% 
- 00811000302 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.  กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.50  

 2.  กรณีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.50  

 3.  รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) เท่านั้น ตามเกณฑ์ ดังนี้  

  (1)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยเคยเข้าแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป ที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือจากหน่วยงานระดับจังหวัด (ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ
หรือได้อันดับหนึ่ง)  

  (2) เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง 
เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (3) เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัด
โดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และมีประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ  

4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานระดับจังหวัด หรือประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์  
  วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารประกอบความสามารถ ดังนี้   
  (1) ความสามารถทางด้านประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ส่งส าเนาเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศหรือได้

อันดับหนึ่ง หรือส าเนาเกียรติบัตรรางวัลอันดับหนึ่งในระดับจังหวัดขึ้นไป  
  (2) ความสามารถทางด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง โดยมีส าเนาบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการของพิพิธภัณฑ์ และเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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  (3) ส าเนาประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรม 
 2. สัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
  (1) บุคลิกภาพ  20 คะแนน  
  (2) ทัศนคติ  20 คะแนน  
  (3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา  60 คะแนน 
  เกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่จะรับเข้าศึกษา คือ 60% 
เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา ฉบับที่ใช้ใน

การสมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก ขนาด A4 โดยในแฟ้มสะสมงาน

ประกอบไปด้วย 
(1) ข้อมูลผู้สมัคร 
(2) ใบรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(3) ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) ส าเนาเอกสารแสดงความสามารถ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี  
 ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร และแฟ้มสะสมงาน ในสาขาวิชาที่สมัคร มาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
เท่านั้น ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญมาที่  
  

ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา  
ส านักงานคณบดีคณะโบราณคดี ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700 
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ข้อมูลผู้สมัคร 
1. ประวัติส่วนตัว 

1.1 ชื่อ นำย/นำงสำว............................................................นำมสกุล......................................................... 
ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………............………………………………………………. 

1.2 กำรศึกษำ 
   (     )  ก่ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   (     )  ส่ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
   นักเรียนมีควำมสำมำรถพิเศษที่โรงเรียน.............................................................................................          

ต่ำบล/แขวง ....................................................... อ่ำเภอ/เขต ................................................. .......... 
 จังหวัด ................................................................. พ.ศ.......................................................................  

1.3 เกิดวันที่ …..…….…….. เดือน ......................................พ.ศ.........................อำยุ ........................... ปี  
สัญชำติ ..........................................เชื้อชำติ ............................................ ศำสนำ ...................... ....... 

1.4 ที่เกิด ต่ำบล/แขวง .................................................... อ่ำเภอ/เขต ............................................ ............ 
จังหวัด ................................................................. 

1.5 ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ .................... หมู่ที่ ............... ซอย ............................. ถนน .............. ...............          
ต่ำบล/แขวง ................................. อ่ำเภอ/เขต ...............................จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ......................................... โทรศัพท์ ........................................................ 
เจ้ำของบ้ำนเกี่ยวข้องเป็น ..................................................................................................................... 

1.6 สถำนที่ติดต่อได้สะดวก บ้ำนเลขที่ ..................... หมู่ที่ ................... ซอย ...........................................           
ถนน .............................. ต่ำบล/แขวง .................................. อ่ำเภอ/เขต ...........................................        
จังหวัด ................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................................       
โทรศัพท์ ................................................................ 

 

2. ประวัติกำรศึกษำ 
2.1  

ระดับกำรศึกษำ 
โรงเรียน 

อ ำเภอ/จังหวัด 
ระยะเวลำที่เรียน 

พ.ศ. – พ.ศ. 
คะแนน
เฉลี่ย 

ประถมศึกษำ 
 

   

มัธยมศึกษำตอนต้น 
หรือเทียบเท่ำ 

   

มัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ 

   

 

2.2 เคยได้รับรำงวัลเรียนดีหรือรำงวัลอ่ืน ๆ หรือไม่ ……………………..………………………………….. 
ถ้ำเคย ได้รับเมื่ออยู่ชั้นใด ……………………………………………..…………………………………….. 
ส่ำหรับวิชำ/เรื่องใด …………………………………………………….……………………………………... 

2.3 หมวดวิชำที่ชอบมำกที่สุด .........................................หมวดวิชำที่ได้คะแนนดีที่สุด..................................... 
หมวดวิชำที่ได้คะแนนน้อยที่สุด……………………….…………….. 

 

ส ำหรับผู้สมัคร 
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2.4 ผลงำนที่แสดงควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม พร้อมหลักฐำน เช่น 
เกียรติบัตรฯ มีดังนี้ 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
…………………………………………........................................…………………………………………………………... 

2.5 ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
…………………………………………........................................…………………………………………………………... 

3. เหตุผลในกำรสมัครเข้ำศึกษำในคณะโบรำณคดี ในโครงกำรผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย
และขับร้องเพลงไทยเดิม 

………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
…………………………………………........................................…………………………………………………………... 

4. จงบอกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ท่ำนสนใจ เรื่องเดียวหรือหลำยเรื่องก็ได้ อธิบำยว่ำท่ำนสนใจเพรำะเหตุใด 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………....……………………………………………………………... 
…………………………………………........................................…………………………………………………………... 

 
ลงชื่อ................................................................. ผู้สมัคร 

(.............................................................) 
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ……………. 

 
 

ลงชื่อ..................................................... อำจำรย์ผู้ตรวจสอบหลักฐำน 
 (.............................................................) และเอกสำร 

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ……………. 
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ใบรับรองควำมสำมำรถพิเศษ 
ส ำหรับผู้สมัครโครงกำร “ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม” 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................. ต่ำแหน่ง .................................. ................         

สถำนที่ท่ำงำน....................................................................................... ต่ำบล......................................................         
อ่ำเภอ ........................................................................จังหวดั ....... .......................................................................       
โทรศัพท์ ..................................... โทรสำร .................................. E-mail ........................................................... 
ขอรับรองว่ำ นำย/นำงสำว……………………………………………………...................................…………….………………….. 
โรงเรียน ......................................................................................... ..ต่ำบล...........................................................           
อ่ำเภอ ........................................................................จังหวดั ....... ....................................................................... 
มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม ที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำใน
กำรสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตำมหลักฐำนดังนี้  
 

ผลงำน  …………………………….................................…………………………………………………….…... 
…………………………….................................…………………………………………………….…...

 …………………………….................................…………………………………………………….…... 
 

เกียรติบัตร  …………………………….................................…………………………………………………….…...  
   …………………………….................................…………………………………………………….…... 

  …………………………….................................…………………………………………………….…... 
 

รำงวัล  …………………………….................................…………………………………………………….…... 
  …………………………….................................…………………………………………………….…... 
  …………………………….................................…………………………………………………….…... 
 

ข้ำพเจ้ำมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครตำมโครงกำรนี้ ดังนี้ ………………………………………………......................….. 
……………………………….............................................…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….............................................…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….............................................…. 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
                 (...............................................................) 

ต่ำแหน่ง ...................................................... 
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ……………. 

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

ส ำหรับโรงเรียน/หน่วยงำน 
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คณะมัณฑนศิลป ์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ จ านวนที่รับ  
เข้าศึกษา  282  คน รับแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- 00811000405 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จ านวน  68  คน 
- 00811000403 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จ านวน  44  คน 
- 00811000404 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน  40  คน 
- 00811000407 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จ านวน  40  คน 
- 00811000406 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จ านวน  20  คน 
- 00811000402 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ  จ านวน  30  คน 
- 00811000401 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)  จ านวน  40  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  
ผู้สมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องจบการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 
2562 และมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญศึกษา 

 2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio จัดท าด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบขนาดเอกสาร  
  A4 เท่านั้น มีเนื้อหาตามที่ก าหนดให้ โดยห้ามมิให้ใส่เอกสารอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 
 2. สัมภาษณ์ พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 คะแนน  
  ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะทางด้านการ 
  ออกแบบ 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วนบนกระดาษขาว 
ขนาด A4 พร้อมติดรูปถ่าย    

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา       
(ม.4-ม.6)   

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการ

ออกแบบขนาดเอกสาร A4 เท่านั้น มีเนื้อหาตามที่ก าหนดให้ โดยห้ามมิให้ใส่เอกสารอ่ืนใดนอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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(1)  ให้ผู้สมัครจัดพิมพ์เอกสารลงในกระดาษ ขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น (กรอกข้อมูลภายใน 1 แผ่น
เท่านั้น) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) และ เป้าประสงค์ใน
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา  

(2)  ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอด าลงบนกระดาษ ขนาด A4 โดยให้ส่งเป็น
ผลงานจริง ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 5 หัวข้อ ๆ ละ 1 รูป ดังนี้ 

  (2.1) ใบหน้าตนเอง 
  (2.2) มือหยิบ จับ หรือถือสิ่งของ 
  (2.3) ขวดพลาสติกใส และแก้วน้ าใส  
  (2.4) ภาชนะโลหะ วางอยู่บนผ้าสีขาว 
  (2.5) ทิวทัศน์ที่มีสิ่งก่อสร้าง 
(3) ให้ผู้สมัครท าผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด A4  โดยเลือกแสดงทักษะความสามารถให้

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครเข้าศึกษา (ตามข้อ 1) ในหัวข้อที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
หัวข้อที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

ให้ผู้สมัครเขียนรูปทัศนียภาพพร้อมลงสีดังต่อไปนี้ 
ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยของคนท างานในเมืองใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม การจัดเนื้อที่ภายในส่วนที่ใช้ร่วมกันได้แก่

ส่วนกลางคือส่วนพักผ่อนนั่งเล่น ส่วนเตรียมและรับประทานอาหารจะไม่มีการกั้นแยกเป็นห้องเพ่ือให้ดูโล่งกว้างไม่อึดอัด 
ให้ออกแบบ ส่วนเตรียมและรับประทานอาหาร มีแนวคิดหลักคือ พ้ืนที่นี้จะต้องมองเห็นพ้ืนที่ใช้สอยที่ต่อเนื่องกัน

ข้างต้น โดยมีเจ้าของห้องเป็นช่างภาพและเขียนบทความประจ านิตยสารท่องเที่ยวเมืองไทย 
หัวข้อที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานดังนี้ 

1. ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ขนาด A4  แนวนอน 1 ชิ้น กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่  เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในชุมชนที่ตนเองอยู่ หรือชุมชนที่ตนเองเคยมีประสบการณ์  โดยการออกแบบต้องสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น 
ภาพประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

- ตัวอักษร หัวข้อประชาสัมพันธ์ (Headline)  
- ตราสัญลักษณ์ชุมชน (Logo) 
- ตัวละครและภาพประกอบ 

   - จัดวางตัวอักษรรายละเอียดเนื้อหาตามที่เห็นสมควร 
* ออกแบบภาพโดยใช้เทคนิคท ามือ วาดลายเส้นและลงสีตามความถนัด ในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 ห้ามใช้

คอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานที่ส าเร็จแล้ว ไม่ต่ ากว่า 10 บรรทัด ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 
3. แบบร่าง (Sketch) ที่มีความชัดเจน เพ่ือแสดงถึงแนวความคิดและการออกแบบ ไม่ต่ ากว่า 3 แบบ  ภายใน 1 

หน้ากระดาษ A4  
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หัวข้อที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    ให้ผู้สมัครออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยปรากฏ ที่ดีและมีประโยชน์ที่สุด  โดยแสดงรายละเอียดบนกระดาษขนาด 
A4 ดังนี้ 

แผ่นที่ 1: Concept Board เช่น Mind Map, Mood Board,  Theme Board, Persona ฯลฯ โดยไม่จ ากัดเทคนิค 
แผ่นที่ 2: ภาพผลิตภัณฑ์และแนวความคิด (Perspective & Concept) วาดและลงสีด้วยมือ 
แผ่นที่ 3: รายละเอียดผลิตภัณฑ์และภาพด้านพร้อมขนาด (Product Detail & Orthographic) วาดและลงสีด้วยมือ 

หัวข้อที่ 4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ให้ผู้สมัครท าผลงานจริง ในหัวข้อ  “ภาพเหมือนบุคคลโดยเทคนิคการใช้สี” 

หัวข้อที่ 5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
 ให้ผู้สมัครออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับใส่กระดาษทิชชูท าจากเซรามิค ให้มีแนวคิดในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นไทย เช่น  ประเพณี  การละเล่น  หรือศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเขียนที่มาในแนวคิดในการออกแบบ เขียนรูปด้าน ก าหนด
ขนาดให้ชัดเจน และเขียนภาพเสมือนจริง พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
หัวข้อที่ 6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

ให้ผู้สมัครออกแบบเครื่องประดับ ในฐานะเครื่องมือรณรงค์การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจจาก
อุปกรณ์การสื่อสารและสื่อ Social Media ในกลุ่มเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี 

สิ่งที่ต้องมี 
1.  จ านวนไม่เกิน 3 ชิ้น เป็นเครื่องประดับประเภทใดก็ได้   
2.  แบบร่างผลงาน (Sketch) และแผนผังความคิดแสดงที่มาของแรงบันดาลใจ (Mind Mapping)  
3.  ภาพแสดงการเขียนแบบ (Working Drawing) ได้แก่ ภาพด้านหน้า (Front view) ภาพด้านข้าง 

(Side view) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสีให้เรียบร้อยสวยงาม (Rendering)  
4.  อธิบายแนวความคิด การสวมใส่ พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 

หัวข้อที่ 7 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
Brand เสื้อผ้าส าเร็จรูประดับ High End ที่มีชื่อของประเทศไทย ก าลังเตรียม Collection ใหม่ส าหรับฤดูหนาวปีนี้  

เสื้อผ้าของ Brand นี้มีทั้งส าหรับหญิงและชายที่อยู่ในช่วง 20-35 ปี เป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่โดดเด่นในด้านการออกแบบที่ร่วม
สมัย และเป็นผู้น าทางด้านแฟชั่นของประเทศไทย งานจะสมัยใหม่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบแฟชั่น  จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เสื้อผ้าแบรนด์ คือ นิยมใช้ผ้าไทยทั้งฝ้ายและไหมที่ผ่านการออกแบบให้ดูร่วมสมัยทั้งสีและลวดลาย  ตลอดจนเนื้อผ้าที่เหมาะ
ส าหรับคนรุ่นใหม่สวมใส่ได้อย่างเหมาะสม  และท าให้ทุกคนเห็นถึงมุมมองและการออกแบบที่ใช้ผ้าไทยให้เป็นแฟชั่นสมัยใหม่
ได้อย่างไม่ขัดเขิน 

ขอให้ผู้สมัครออกแบบชุดส าหรับ Fashion Show 3 ชุด ผู้หญิง 2 ชุดและผู้ชาย 1 ชุด ส าหรับ Collection ของฤดู
หนาวนี้  ขอให้ชุดทั้ง 3 ดูทันสมัยโดดเด่น  เน้นให้เห็นถึงการใช้ผ้าไทย ที่มีการออกแบบสวยงามทั้งลวดลาย สีสัน และรูปทรง
ของเสื้อผ้าที่ทันสมัยโดดเด่น  สามารถสลับเปลี่ยนเป็นชุดอ่ืน ๆ อีกได้ตามลักษณะของเสื้อผ้าส าเร็จรูป (Ready to Wear) 
สามารถใช้ผ้าอ่ืน ๆ ในท้องตลาด หรือมีส่วนผสมของวัสดุอื่น ๆ เช่น หนัง Vinyl  ฯลฯ หรือแม้แต่เสื้อยืดผ้าทอขนสัตว์ เข้า
มาร่วมผสมได้ใน Collection นี้ 
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สิ่งที่จะต้องส่ง คือ ขอให้ผู้สมัครท างาน  5 แผ่น (ขนาด A4) คือ  
1. Inspiration Board 1 แผ่น 
2. Illustration ที่ลงสีด้านหน้า + หลัง ให้สวยงามเรียบร้อย 3 ชุดพร้อมค าบรรยายใต้ภาพ รวมทั้งเครื่องประดับที่ใช้

กับชุดนั้น ๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า ต่างหู เข็มขัด ฯลฯ (1 ชุด ต่อ 1 แผ่น รวมเป็น 3 แผ่น) 
3. Flats Drawing ของเสื้อผ้าทั้งหมด 1 แผ่น 

ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียนเท่านั้น  (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสาร 
  



 

รอบ 1 

 
 
  
 
                      

ชื่อผู้ส่ง 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 

ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาที่ต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (ให้ใส่เครื่องหมาย  หรือ  
หน้าสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา) 
          ...........ออกแบบภายใน 
          ...........ออกแบบนิเทศศิลป์ 
          ...........ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          ...........ประยุกตศิลปศึกษา 
          ...........เครื่องเคลือบดินเผา 
          ...........ออกแบบเครื่องประดับ 
          ...........ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

     กรุณาส่ง   

 

             โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและ 
             สนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 
             ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3   
             6 ถนนราชมรรคาใน  อ าเภอเมือง   
             จังหวัดนครปฐม 73000 



 

รอบ 1 

เอกสารแผ่นที่ 1  
เลขที่ใบสมัคร........................................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แฟ้มผลงาน : รอบท่ี 1  รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ Portfolio  

ผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2562 

1. ประวัติส่วนตัว 
 

 
2. ประวัติการศึกษา  

 
 

3. รางวัลที่ได้รับ  (ถ้ามี) 
 
 

4. เป้าประสงค์สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา  
         ให้ใส่เครื่องหมาย  หรือ  หน้าสาขาวิชาที่ต้องการเลือกเข้าศึกษา 
           ...........ออกแบบภายใน 
            ...........ออกแบบนิเทศศิลป์ 
           ...........ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
           ...........ประยุกตศิลปศึกษา 
          ...........เครื่องเคลือบดินเผา 
           ...........ออกแบบเครื่องประดับ 
           ...........ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

5. การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ้นที่ปรากฎในแฟ้มผลงานนี้ด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า 

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อ
ร้องเรียนใด ๆ 

 
ลงชื่อ.................................................................. 

                                                                                                   ผู้สมคัร 
 

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



- 30 - 
 

คณะอักษรศาสตร ์
- 00811000510 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.50 

 2.  กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 2.50 

 3.   เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลงานการเข้าร่วมร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน หรือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือการอนุรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานแสดงดังนี้  เช่น 
  (1) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
  (2) ประกาศนียบัตร 
  (3) รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
 2. สัมภาษณ์ 
  (1) ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio 
  (2) เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 
   (2.1) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร (20 คะแนน) 
   (2.2) ทัศนคติต่อการท างานเพ่ือสังคม (30 คะแนน) 
   (2.3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาและสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน (50 คะแนน) 
 หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
- 00811000509 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50  
 2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50   
 3.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิกรอบทั่วประเทศ และหรือผู้ที่ได้รับ 
  รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ ในระดับจังหวัด ระดับชาติและระดับ 
  นานาชาติ 
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วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio มีเอกสารหลักฐานแสดงการสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิกรอบทั่วประเทศ และหรือผู้ที่ 
  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ ในระดับจังหวัด ระดับชาติ และ 
  ระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานแสดง อาทิเช่น 
  (1) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภูมิศาสตร์ 
  (2) ประกาศนียบัตร 
  (3) รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
  (4) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สัมภาษณ์ 
  (1) ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio (30 คะแนน) 
  (2) เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 
   (2.1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์ (40 คะแนน) 
   (2.2) ทัศนคติ (20 คะแนน) 
   (2.3) บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 

 
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย    
- 00811000505 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 3.50 
 2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 3.50 

 3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบัน 
หน่วยงานต่าง ๆ 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในสถาบัน  
  หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหลักฐานแสดง อาทิเช่น 
  (1) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
  (2) ประกาศนียบัตร 
  (3) รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
 2. สัมภาษณ์ 
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  (1) ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio (40 คะแนน) 
  (2) เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 
   (2.1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทย (60 คะแนน) 
 หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
- 00811460511 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย จ านวน  12  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50  

 2. กรณีเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50   

 3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทยและหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดดนตรีไทย และหรือขับร้องเพลง 
  ไทยเดิม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  หรือเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีไทย  
  โดยมีหลักฐานแสดง อาทิเช่น 
  (1) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีไทย 
  (2) ประกาศนียบัตร 
  (3) รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
  (4) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สัมภาษณ์ 
  (1) ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio (25 คะแนน) 
  (2) เกณฑ์การวัดการสัมภาษณ์ 
   (2.1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย (40 คะแนน) 
   (2.2) ทัศนคติ (25 คะแนน) 
   (2.3) บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน  บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย 
 2.   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6) 
 3.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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 4.   แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
  ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  ส่วนที่ 2  ผลงานและเกียรติประวัติ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาผลงานของตัวเองทุกแผ่น 
 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว 
 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
แบบลงทะเบียนเท่านั้น 
   จ่าหน้าถึง  งานบริการการศึกษา (ปีการศึกษา 2562) 
     คณะอักษรศาสตร์   
     มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
     เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต.พระปฐมเจดีย์   
     อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม 73000 
 

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



- 34 - 
 

คณะศึกษาศาสตร ์
- 00812000602 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพิ่มพิเศษ) จ านวน  15  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป (20 คะแนน) 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio (50 คะแนน) 
  (1) ผลงานการเข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพันธ์/การน าเสนอ/พิธีกร/การ

แสดง 
  (2) การประกวดและแข่งขันการแสดง/พิธีกร/การท าสื่อมัลติมีเดีย/คอมพิวเตอร์/งานนิทรรศการ/งาน

ถ่ายภาพ/การประกวดภาพถ่าย (ฯลฯ) 
  (3) ผลงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. สัมภาษณ์ (30 คะแนน) 
 

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่  
- 00811400601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน  35  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 (10 คะแนน) 
3. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษา/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติไทย/

ระดับชาติ โดยเป็นตัวแทนล าดับที่ 1-3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปี
การศึกษา”) 

4. เป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ ต้องเป็นตัวแทนล าดับที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 
ปีการศึกษา”) 

5.   หากเป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษา/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ยุวชนทีมชาติ
ไทย/ระดับชาติ/นานาชาติ โดยเป็นตัวแทนล าดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันสมัคร หรือ ได้รับการรับรอง
จากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทาง
กีฬาเทียบเท่าหรือใกล้เคียงในข้อ 2 โดยจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แต่หากท าผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 3 และ 4 ใน
ภายหลัง จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป 

วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio (40 คะแนน) 
  (1) ผลงานการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป 
  (2) ผลงานด้านการกีฬาอ่ืน ๆ ที่สมาคมกีฬารับรองผลการแข่งขัน 
 หมายเหตุ : ต้องมีผลการแข่งขันในอันดับ 1- 2 หรือ มีใบประกาศรับรอง 
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 2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
หมายเหตุ :  ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ชุดกีฬา, รองเท้า และ

อุปกรณ์เฉพาะทางด้านกีฬานั้น ๆ 
 ที่อยู่ส่งเอกสาร 
  งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์  
  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  73000  
 

********************** 
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คณะวิทยาศาสตร ์
โครงการเพชรสนามจันทร์ จ านวนที่รับเข้าศึกษา  110  คน รับแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- 00811160701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  10  คน 
- 00811160702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  จ านวน  10  คน 
- 00811160705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน  10  คน 
- 00811160707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  จ านวน  10  คน 
- 00811160711 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  จ านวน  10  คน 
- 00811160704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จ านวน  10  คน 
- 00811160703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  จ านวน  10  คน 
- 00811160710 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  10  คน 
- 00811160709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  10  คน 
- 00811160706 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  10  คน 
- 00811160708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ถ้าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ

คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.00 แต่ถ้าส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกันไม่ต่ ากว่า 3.00 

  1.2 ได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)   หรือ  โครงการ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

  1.3 ได้รับรางวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  1.4 ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  1.5 เป็นนักเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)  

  ทั้งนี้ ให้น ำหลักฐำนที่ใช้สมัครข้อใดข้อหนึ่งมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ ทั้งต้นฉบับและส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด 
วิธีการคัดเลือก 

1. ผู้สมัครจะถูกคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
ประกอบผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   และแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)   ทั้งนี้  การตัดสิน
ของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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2. ให้น าผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลของเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  (โดย Download เอกสาร 
รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย ได้ที่เว็บไซต์  www.admission.su.ac.th  หรือ   
www.reg.su.ac.th)  ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีอาจจะไม่สามารถเรียนในบางสาขาวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของภาควิชา 

สิทธิ์ประโยชน์ของผู้เข้าศึกษาในโครงการเพชรสนามจันทร์ 
    ผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการเพชรสนามจันทร์ จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 30 ทุน โดยคณะฯ จะให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจ านวนเงิน 19,000 บาท  ต่อภาค
การศึกษาปกติ ในชั้นปีที่ 1 ส่วนในชั้นปีถัดไป นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปีที่ 1 หรือปีท่ี 2 หรือ
ปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่า  2.75 ถึงจะมีสิทธิ์รับทุน หากต่ ากว่า 2.75 จะไม่มีสิทธิ์รับทุน  โดยจะให้ทุนไม่เกิน 4 ปี 
 ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตปกติ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
 

********************** 
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คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. จ านวนที่รับเข้าศึกษา  230  คน รับแยกตามสาขาวิชา 

ดังนี้ 
- 00811090903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จ านวน  40  คน 
- 00811090902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน  20  คน 
- 00811090904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  จ านวน  25  คน 
- 00811090911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน  10  คน 
- 00811090908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน  10  คน 
- 00811090907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  35  คน 
- 00811090910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 คน 
- 00811090906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  จ านวน  10  คน 
- 00811090909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  จ านวน  40  คน 
- 00811090905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ  จ านวน  20  คน 
- 00811090901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4-6) 
  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ

ชั้น ม.4-6) 
 2. ไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ) 
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วิธีการคัดเลือก 
 1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
ก าลังศึกษา ม.6 

ปีการศึกษา 2561 
 (5 ภาคการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2560 
(6 ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีอาหาร   ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 3.30 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 
หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2560 แล้ว) 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ  - 
วิศวกรรมอุตสาหการ   
วิศวกรรมเครื่องกล   
วิศวกรรมเคม ี   
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร ์

  

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ์   
วิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี   
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  - 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์  - ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 3.30 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561) 
และต้องอยู่ในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 85 ข้ึน
ไป  ของกลุ่ มส าระการ เรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ธุรกิจวิศวกรรม   ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.30 ของช้ัน 
ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2561 หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 
แล้ว) 

 2. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของทุกสาขาวิชาพิจารณาจาก 
  2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของ

กิจกรรมหรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 
   - ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับชาติ 21-25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
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  2.2 สัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ทางวิชาการ) มีผลคะแนน 70 คะแนน 
  2.3 พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยใช้ผลรวมคะแนนจากข้อ 2.1 และ 2.2 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา

ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  และ ม.4-6 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการ
รับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. เฉพาะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียนว่า
เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 (GPAX) 5 ภาคการศึกษา อยู่ในต าแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไปของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 
(ฉบับจริงจ านวน 1 ฉบับ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.eng.su.ac.th) 

4. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการ 
 (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืน 
 ในทุกกรณี 
5. แบบแสดงผลงานประกอบการสมัครโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจ าปีการศึกษา 

2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.eng.su.ac.th)  

6. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.reg.su.ac.th) 
 (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งพร้อมใบสมัคร หรือสามารถส่งได้ในวันที่ 
 มาสอบสัมภาษณ์ 

  ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย) โดยให้ผู้สมัครจัดส่ง
เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาที่สมัคร มาทางไปรษณีย์ ภายในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยถือประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งมาที่ 
   งานบริการการศึกษา  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
   เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
   (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.) 

 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. จ านวนที่รับเข้าศึกษา  350  คน รับแยกตามสาขาวิชา 

ดังนี้ 
- 00811330903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  จ านวน  80  คน 

http://www.eng.su.ac.th/
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- 00811330902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน  30  คน 
- 00811330904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  จ านวน  25  คน 
- 00811330911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน  20  คน 
- 00811330908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน  30  คน 
- 00811330907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  35  คน 
- 00811330910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 คน 
- 00811330906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  จ านวน  20  คน 
- 00811330909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  จ านวน  30  คน 
- 00811330905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ  จ านวน  30  คน 
- 00811330901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  จ านวน  30  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4-6) 
  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ

ชั้น ม.4-6) 
 2. ไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ) 

วิธีการคัดเลือก 
 1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
ก าลังศึกษา ม.6 

ปีการศึกษา 2561 
 (5 ภาคการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2560 
(6 ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีอาหาร   ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 
หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

เทคโนโลยีชีวภาพ  - 
วิศวกรรมอุตสาหการ   
วิศวกรรมเครื่องกล   
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ   
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สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
ก าลังศึกษา ม.6 

ปีการศึกษา 2561 
 (5 ภาคการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2560 
(6 ภาคการศึกษา) 

คอมพิวเตอร ์ ม.6 ปีการศึกษา 2560 แล้ว) 
 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ์   

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  - 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์  - ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561) 
และต้องได้ล าดับที่ 1-35 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมเคม ี   ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 
หรือ 6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2560 แล้ว) 

วิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี   

ธุรกิจวิศวกรรม   ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน        
ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2561 หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 
แล้ว) 

 2. รายละเอียดการคัดกรองจากสาขาวิชา โดยพิจารณาจากหลักฐานการสมัครเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

  แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัคร ดังนี้ 
  2.1 แฟ้มผลงาน โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรมหรือการได้รับประกาศนียบัตร

รางวัลกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่างๆ โดยมีคะแนนดังนี้ (ส าหรับทุกสาขาวิชา) 
   - ระดับนานาชาติ 36-40 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับชาติ 31-35 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับจังหวัด 26-30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับโรงเรียน 21-25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
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หรือ ความเรียงวิชาการ (เรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา) กรรมการในแต่ละ
สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนโดยมีช่วงระดับคะแนน 0-30 คะแนน (ส าหรับทุกสาขาวิชายกเว้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) 

  2.2 แฟ้มผลงาน ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยมีคะแนนดังนี้ (ส าหรับทุก
สาขาวิชายกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) 

   - ระดับนานาชาติ 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับชาติ 25 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับจังหวัด 20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
   - ระดับโรงเรียน 15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
  หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินคะแนนรวมข้อ 2.1 และ 2.2  จะถูกน ามาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  (ส าหรับทุกสาขาวิชายกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) และเกณฑ์การตัดสินคะแนนข้อ 2.1 จะถูกน ามา
พิจารณาในการประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) 
 3. สอบสัมภาษณ์วิชาการ 100 คะแนน (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ทาง

วิชาการเท่านั้น) 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา

ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  และ ม.4-6 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการ
รับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. เฉพาะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียนว่า
เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 (GPAX) 5 ภาคการศึกษา และต้องได้ล าดับที่ 
1-35 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน (ฉบับจริงจ านวน 1 ฉบับ) (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.eng.su.ac.th) 

4. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  โดยในแฟ้ม
ประกอบด้วย 

 - แฟ้มผลงาน (Portfolio) การมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการ หรือความเรียงวิชาการ  
    (เรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา และ 
 - แฟ้มผลงาน (Portfolio) การท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
   ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
5. แบบแสดงผลงานประกอบการสมัครโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจ าปีการศึกษา 

2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.eng.su.ac.th)  
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6. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.reg.su.ac.th) 
 (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งพร้อมใบสมัคร หรือสามารถส่งได้ในวันที่ 
 มาสอบสัมภาษณ์ 
ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย) โดยให้ผู้สมัครจัดส่ง

เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาที่สมัคร มาทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยถือประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งมาที่ 

  งานบริการการศึกษา  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
  เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
  (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.) 
 

เพ่ิมพิเศษ จ านวนที่รับเข้าศึกษา  270  คน รับแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- 00812000903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน 40  คน 
- 00812000902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน   5  คน 
- 00812000904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและ 
 วัสดุพอลิเมอร์ (เพ่ิมพิเศษ)  จ านวน 40  คน 
- 00812000911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  20  คน  
- 00812000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  30  คน 
- 00812000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  30  คน 
- 00812000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ระบบคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  20 คน 
- 00812000906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  
 (เพ่ิมพิเศษ)  จ านวน  20  คน 
- 00812000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
 (เพ่ิมพิเศษ)  จ านวน  30  คน 
- 00812000905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ  
 (เพ่ิมพิเศษ)  จ านวน   5 คน 
- 00812000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมปลายปีที่ 6  
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  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4-6) 
  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ

ชั้น ม.4-6) 
 2. ไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ) 

วิธีการคัดเลือก 
 1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
ก าลังศึกษา ม.6 

ปีการศึกษา 2561 
 (5 ภาคการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา ม.6  
 (6 ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีอาหาร   ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของช้ัน        
ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2561 หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว) 

เทคโนโลยีชีวภาพ   
วิศวกรรมเครื่องกล   
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร ์

  

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
ธุรกิจวิศวกรรม   
วิศวกรรมอุตสาหการ   ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุก

รายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน        
ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา 
ม.6 ปีการศึกษา 2561 หรือ 6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว) 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ์   
วิศวกรรมเคม ี   
วิศวกรรมวสัดุและนาโนเทคโนโลยี   

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์  - ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561) 
และต้องได้ล าดับที่ 1-50 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

  
 



- 46 - 
 
 2. รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
  - สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ  100 คะแนน 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  - สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน 
  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 20 คะแนน 

(2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
เท่ากับ 20 คะแนน 

(3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 60 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์) 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  (1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับ

รางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน 
  (2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เท่ากับ 40 คะแนน 
  (3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 20 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ

สัมภาษณ์) 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  (1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม

หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน 
  (2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เท่ากับ 30 คะแนน  
   หมายเหตุ พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลรวมคะแนนในข้อ (1) และ (2) 
  (3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน (พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์) 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 30 คะแนน 

(2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
เท่ากับ  20 คะแนน 

(3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 50 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์) 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 30 คะแนน 

(2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
เท่ากับ 20 คะแนน 

(3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 50 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์) 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม

หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน 
(2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เท่ากับ 40 คะแนน 
(3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 20 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ

สัมภาษณ์) 
   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 20 คะแนน 

(2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
เท่ากับ 20 คะแนน 

(3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 60 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์) 

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  - สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน 
   สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
หรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน 

(2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
เท่ากับ 30 คะแนน  

 หมายเหตุ พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลรวมคะแนนในข้อ (1) และ (2) 
(3) สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน (พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์) 

เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
 จ านวน 1 ฉบับ 
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2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  และ ม.4-6 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการ
รับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกขนาด A4  (เฉพาะสาขาวิชาที่
ระบุ)ประกอบด้วย 
- แฟ้มผลงาน (Portfolio) การมีส่วนร่วมของกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการ 
- แฟ้มผลงาน (Portfolio) การท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
4. แบบแสดงผลงานประกอบการสมัครโครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ (รอบแรก) ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.eng.su.ac.th) 

5. เฉพาะสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน
ว่าเป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 (GPAX) 4 ภาคการศึกษาอยู่ในล าดับที่ 1-50 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน (ฉบับจริงจ านวน 1 ฉบับ) (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่www.eng.su.ac.th) 

6. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.reg.su.ac.th) 
 (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งพร้อมใบสมัคร หรือสามารถส่งได้ในวันที่ 
 มาสอบสัมภาษณ์ 

 ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย) โดยให้ผู้สมัครจัดส่ง
เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาที่สมัคร มาทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยถือประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งมาที่ 
   งานบริการการศึกษา  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
   เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
   (โครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ (รอบแรก สาขาวิชา..........................) 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร จ านวนที่รับเข้าศึกษา  245  คน รับแยกตามสาขาวิชา  ดังนี้ 

- 00811420902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน  20  คน 
- 00811420904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  จ านวน  25  คน 
- 00811420911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน  10  คน 
- 00811420908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน  50  คน 
- 00811420907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จ านวน  30  คน 

http://www.eng.su.ac.th/
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- 00811420910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 คน 
- 00811420906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  จ านวน  10  คน 
- 00811420909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  จ านวน  20  คน 
- 00811420905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ  จ านวน  20  คน 
- 00811420901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  จ านวน  50  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4-6) 
  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ

ชั้น ม.4-6) 
 2. ไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ งประเทศไทย) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ) 

วิธีการคัดเลือก  (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา ก าลังศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2561 
(5 ภาคการศึกษา) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  

วิศวกรรมเครื่องกล  

ธุรกิจวิศวกรรม  

วิศวกรรมเคมี  

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6     
(5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561)  
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สาขาวิชา ก าลังศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2561 
(5 ภาคการศึกษา) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6     
(5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561) 

2. เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 

  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเด่น  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ได้ รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิ ศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรดีเด่น 
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
 จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษาฉบับ

ที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.reg.su.ac.th) 
 (หากถ่ายส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 
ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย) โดยให้ผู้สมัครจัดส่ง

เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาที่สมัคร มาทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยถือประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งมาที่ 

  งานบริการการศึกษา  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
  เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
  (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ) สาขาวิชา......................................) 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (เพิ่มพิเศษ) จ านวนที่รับเข้าศึกษา  170  คน รับแยกตาม

สาขาวิชาดังนี้ 
- 00812420902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  10  คน 
- 00812420904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและ 
 วัสดุพอลิเมอร์ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  30  คน 
- 00812420908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  30  คน 
- 00812420907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  20  คน 
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- 00812420910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ระบบคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  10  คน 
- 00812420909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
 (เพ่ิมพิเศษ)  จ านวน  30  คน 
- 00812420905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  10  คน 
- 00812420901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน  30  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4-6) 
  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

ของชั้น ม.4-6) 
 2. ไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ  FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน (ส าหรับผู้สมัครในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ) 

วิธีการคัดเลือก  (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
 1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา ก าลังศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2561  
(5 ภาคการศึกษา) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

วิศวกรรมเครื่องกล  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) 
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่
ก าลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 

ธุรกิจวิศวกรรม  

วิศวกรรมเคมี  

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน        
ม .4 -ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ ก าลั งศึกษา ม .6            
ปีการศึกษา 2561)  

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์



- 53 - 
 

สาขาวิชา ก าลังศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2561  
(5 ภาคการศึกษา) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของช้ัน        
ม .4 -ม.6 (5 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ ก าลั งศึกษา ม .6            
ปีการศึกษา 2561) 

 2. เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป 
  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ได้ รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป 

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป 
  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
  ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
เอกสารประกอบการสมัคร  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
 จ านวน 1 ฉบับ 
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2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษาฉบับ
ที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส าเนาใบประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป (ต้องลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

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

 ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย) โดยให้ผู้สมัครจัดส่ง
เอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาที่สมัคร มาทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยถือประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ ส่งมาที่ 
   งานบริการการศึกษา  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
   เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
   (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (เพ่ิมพิเศษ) สาขาวิชา......................................) 

 
********************** 
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คณะดุริยางคศาสตร ์
- 00811001001 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  จ านวน  20  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. Portfolio พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) มีสัดส่วนคะแนน 40%   
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 

(1) ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 
(2) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 
(3) ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ 

Trinity ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (Silpakorn Music Craftsmanship 
Certificate (SMCC) (ถ้ามี) 

(4) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
(5) ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา) 
(6) คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube   

   จากนั้นน า link การแสดงมากรอกใน www.music.su.ac.th/admission 
(7) เอกสารในข้อ 1-5 รวมไฟล์ Portfolio ให้เป็นไฟล์ PDF 

   จากนั้นอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บ www.music.su.ac.th/admission 
 2. สัมภาษณ์ 

(1) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสัดส่วนคะแนน 20% 
(2) ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีคลาสสิก มีสัดส่วนคะแนน 40% โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย 

(รายละเอียดแนวเพลงสอบ www.music.su.ac.th/admission) 
- 00811001003 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  จ านวน  25  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. Portfolio พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) มีสัดส่วนคะแนน 40%   
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 

(1) ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ  จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 
(2) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 
(3) ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ 

Trinity ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (Silpakorn Music Craftsmanship 
Certificate (SMCC) (ถ้ามี) 

(4) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
(5) ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา) 

http://www.music.su.ac.th/admission
http://www.music.su.ac.th/admission
http://www.music.su.ac.th/admission)
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(6) ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com 
หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็บไซด์ก าหนด พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา 
และความส าเร็จของผลงาน (ถ้ามี) 

(7) คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube 
จากนั้นน า link การแสดงมากรอกใน www.music.su.ac.th/admission 

(8) เอกสารในข้อ 1-6 รวมไฟล์ Portfolio ให้เป็นไฟล์ PDF 
จากนั้นอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บ www.music.su.ac.th/admission 

 2. สัมภาษณ์ 
  (1) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสัดส่วนคะแนน 20% 
  (2) ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี มีสัดส่วนคะแนน 40% โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย 
   (รายละเอียดแนวเพลงสอบ www.music.su.ac.th/admission) 
- 00811001002 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส จ านวน  25  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. Portfolio พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) มีสัดส่วนคะแนน 40%   
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 

(1) ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ  จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน 
(2) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 
(3) ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ 

Trinity ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (Silpakorn Music Craftsmanship   
Certificate (SMCC) (ถ้ามี) 

(4) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี) 
(5) ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา) 
(6) คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube 

จากนั้นน า link การแสดงมากรอกใน www.music.su.ac.th/admission 
(7) เอกสารในข้อ 1-5 รวมไฟล์ Portfolio ให้เป็นไฟล์ PDF 

จากนั้นอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บ www.music.su.ac.th/admission 
 2. สัมภาษณ์ 
  (1) ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสัดส่วนคะแนน 20% 
  (2) ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีแจ๊ส มีสัดส่วนคะแนน 40% โดยให้น าเครื่องดนตรีมาด้วย 
   (รายละเอียดแนวเพลงสอบ www.music.su.ac.th/admission) 
 
 
 

http://www.music.su.ac.th/admission
http://www.music.su.ac.th/admission
http://www.music.su.ac.th/admission)
http://www.music.su.ac.th/admission
http://www.music.su.ac.th/admission
http://www.music.su.ac.th/admission)
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- 00811001004 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง จ านวน  35  คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. Portfolio พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) มีสัดส่วนคะแนน 80%   
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 

(1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript  หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

(2) รายละเอียดการท ากิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม  
(3) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ 
(4) คลิปแนะน าตัวผู้สมัครความยาว 2 นาที แนะน าชื่อพร้อมประวัติส่วนตัวและกิจกรรมที่เคยท าใน

ระหว่างการศึกษา บอกเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง บอกสิ่งที่มุ่งหวังหลัง
จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยให้อัพโหลดคลิปลงใน YouTube จากนั้นน า link การแนะน าตัว 
มากรอกใน www.music.su.ac.th/admission 

(5) เอกสารในข้อ 1-3 รวมไฟล์ Portfolio ให้เป็นไฟล์ PDF  
จากนั้นอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บ www.music.su.ac.th/admission 

2. สัมภาษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสัดส่วนคะแนน 
20%   

 หมายเหตุ  (1) รอบ Portfolio ขอให้ส่งไฟล์เป็น PDF เท่านั้น 
   (2) กรณีท่ีการรับแต่ละรอบไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด จ านวนการรับนักศึกษาจะน าไปบวก

เพ่ิมในรอบถัดไป 
เครื่องดนตรีที่ใช้ในการสมัครสอบ 

สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
Bassoon Drums Bassoon 
Cello Electric Bass Cello 
Clarinet Electric Guitar Clarinet 
Double Bass Double Bass Classical Guitar 
Electone Piano Electric Bass 
Euphonium Saxophone Electric Guitar 
Flute Trombone Double Bass 
French Horn Trumpet Drums 
Guitar Voice Electone 
Harp  Euphonium 
Oboe  Flute 
Percussion  French Horn 

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


- 58 - 
 

สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
Piano  Harp 
Saxophone  Oboe 
Trombone  Percussion 
Trumpet  Piano 
Tuba  Saxophone 
Viola  Trombone 
Violin  Trumpet 
Voice  Tuba 
  Viola 
  Violin 
  Voice 

แนวเพลงที่ใช้ในการสอบเข้าสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
- คลาสสิก 
- แจ๊ส 

 
********************** 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวนที่รับเข้าศึกษา  150  คน รับแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- 00811001104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จ านวน  50  คน 
- 00811001101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จ านวน  30  คน 
- 00811001102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  จ านวน  30  คน 
- 00811001103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  จ านวน  40  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00  
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio (จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
  (1) เขียนเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับการพัฒนา

ประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”  
  (2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทักษะเกษตรจิตอาสาหรือ

โครงการคุณธรรม จริยธรรม  
 2. สัมภาษณ์ ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
  (1) Portfolio 40% 
  (2)  ผลการศึกษา 20% 
  (3) สัมภาษณ์ 40% 
  (4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข 
เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย 
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) จ านวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 -ม.6) หรือ

เทียบเท่า 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 

(1) เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะกับการพัฒนา
ประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะเกษตรจิตอาสาหรือ
โครงการคุณธรรม จริยธรรม 

 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว 
 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทาง Website พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง
ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น โดย  
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 จ่าหน้าซองถึง  
     โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบท่ี 1 (คุณชาตรี ค าเอก) 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
     เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ า 
     จ.เพชรบุรี 76120 
 

********************** 
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คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน จ านวนที่รับเข้าศึกษา  110  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2561) โรงเรียนในเขต จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ชุมพร  
นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทองและอุทัยธานี  
- 00811241202 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
 2.  เรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
 3.  เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   60  คะแนน 
 Portfolio   30  คะแนน 
 สัมภาษณ์     10  คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241205 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
 2.  เรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  50  คะแนน 
 Portfolio     40  คะแนน 
 สัมภาษณ์     10  คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  2.75 
 2.  เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00  
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วิธีการคัดเลือก 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  60  คะแนน 
Portfolio     20  คะแนน 
สัมภาษณ์     20  คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  จ านวน  30  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
 2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00  
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  50  คะแนน 
 Portfolio     30  คะแนน 
 สัมภาษณ์     20  คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241204 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
 2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  60  คะแนน 
 Portfolio     20  คะแนน 
 สัมภาษณ์     20  คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241208 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  2.75 
 2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  60  คะแนน 
 Portfolio     30  คะแนน 
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 สัมภาษณ์     10  คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  3.00 
 2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียน

รายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  50  คะแนน 
 Portfolio     30  คะแนน 
 สัมภาษณ์     20  คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241207 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  2.75 
 2.  เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  
วิธีการคัดเลือก 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  50  คะแนน 
Portfolio     30  คะแนน 
สัมภาษณ์     20  คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
- 00811241206 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า  2.75 
 2. เรียนรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
 3. เรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตและมีผลการเรียนรายวิชา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50  
วิธีการคัดเลือก 
 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  60  คะแนน 
 Portfolio     30  คะแนน 
 สัมภาษณ์     10  คะแนน 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน    
หลักฐานประกอบการสมัคร (ทุกสาขาวิชา)   
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด  
 2.  ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปี

การศึกษา 2561) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนา
ด้านหลังด้วย)    

สิ่งท่ีต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทุกสาขาวิชา)   
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง   
 2. ส าเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปี

การศึกษา 2561) ที่มีการรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีท่ีมีด้านหลังให้ส าเนา
ด้านหลังด้วย) 

  3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่เว็บไซต์ www.ms.su.ac.th) 
 4. แฟ้มสะสมงาน/Portfolio ซ่ึงมีเงื่อนไขและองค์ประกอบดังนี้ 
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ    
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย 
 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา 
 3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยี    
 สาขาวิชาการตลาด 
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย 
 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
 2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา    
 3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยี    
 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม    
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย    
 1.  ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
 2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา    
 3.  การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ

กิจกรรมจิตอาสา    
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา    
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย    

http://www.ms.su.ac.th/
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 1.  ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
 2.  ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา    
 3.  การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล ด้านภาษา เทคโนโลยี และด้านจิตอาสาหรือเศรษฐกิจ

พอเพียง    
 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม  
ประกอบด้วย      

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา      
3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล  ด้านภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ

กิจกรรมจิตอาสา      
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม  
ประกอบด้วย      

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา      
3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัลด้านภาษาและการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ กีฬา  

   ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา      
 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม  
ประกอบด้วย  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน    
2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา      
3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล ที่สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน 

เช่น กิจกรรมจิตอาสา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์     
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์         
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไมเ่กิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม  
ประกอบด้วย  

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา      
3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล  ด้านสังคม การเมือง กฎหมาย ภาวะผู้น า และ จิตอาสา 

 หลักสตูรบัญชีบัณฑิต      
 แฟ้มสะสมงาน/Portfolio พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพ้ืนขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 แฟ้ม  
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ประกอบด้วย   

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน     
2. ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา 
3. การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม หรือได้รับรางวัล ด้านการบัญชี คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ กีฬา  

ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 

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



- 67 - 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนที่รับเข้าศึกษา 85 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ จ านวน 75 คน รับแยกตามสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
- 00811001331  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ  จ านวน  25  คน 
- 00811001332  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน  จ านวน  25  คน 
- 00811001333  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบเกม  จ านวน  25  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio (100 คะแนน) ก าหนดลักษณะของผลงาน ความยาว จ านวนชิ้นผลงาน เกณฑ์การพิจารณา 
  ผลงานอาจก าหนดเป็นคะแนน พิจารณาผลงานจากแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นความ 
  สามารถทาง ด้านศิลปะและการออกแบบและผลงานที่เกี่ยวข้องกับเอกที่ต้องการสมัคร (ถ้ามี) จ านวน  
  10 ผลงาน ไม่นับรวมใบประกาศนียบัตร 
  (1) ทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ (60 คะแนน) ผลงานที่แสดงความสามารถทางด้าน

พ้ืนฐานการวาดภาพ, การออกแบบเบื้องต้น, องค์ประกอบศิลป์, ทฤษฎีสีและการใช้สี, การสร้างสรรค์
ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นต้น 

  (2) ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และการน ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ (30 คะแนน) เช่น การ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน, การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

  (3) การออกแบบแฟ้มผลงาน (10 คะแนน) 
 2. สัมภาษณ์ (100 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์  พิจารณาจาก 
  (1) วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการศึกษา (50 คะแนน) 
  (2) บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ (30 คะแนน) 
  (3) แนะน าและน าเสนอผลงานในแฟ้มผลงานของตนเอง (20 คะแนน) 
- 00811001301 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน (วิชาเลือกกลุ่มข่าวและสารคดี)  จ านวน  10  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามท่ีก าหนดดังนี้ 
 1. ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมปีที่ 4 - ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 2. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio (100 คะแนน) เกณฑ์การพิจารณาผลงานอาจก าหนดเป็นคะแนน พิจารณาผลงานจากแฟ้ม 
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  ผลงานสะสม (Portfolio) ดังนี้ 
  (1) เป็นผู้มีผลงาน หรือรางวัลที่แสดงถึงความสามารถทางวารสารศาสตร์ หรือมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วม

การอบรม หรือกิจกรรมทางวารสารศาสตร์ โดยมีการรวบรวมหลักฐานบรรจุอยู่ในแฟ้มผลงานทาง
วารสารศาสตร์ 

   (1.1) เอกสารแสดงรายการผลงานทางด้านวารสารศาสตร์ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ขนาด A4 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งสรุปผลงานโดยน าเสนอรายละเอียดผลงานที่คิดว่าเด่นที่สุดไม่
เกินจ านวน 5 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ ขนาด A4 โดยผลงานจะต้องมีลักษณะ
อย่างน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

    (1.1.1) การรายงานข่าว สารคดี การเขียนบทความ คอลัมน์แสดงความคิดเห็นบทสัมภาษณ์ 
คอลัมน์เกร็ดความรู้ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทางสื่อประจ าโรงเรียน สื่อมวลชน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับชาติ สื่อออนไลน์ หรือสื่อเฉพาะกิจ เช่นหนังสือ 
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร/เว็บไซต์ หรือสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ 

    (1.1.2) การเขียนเรียงความ ต้องเป็นเรียงความเกี่ยวกับบทบาทสื่อมวลชน หรือประเด็นทางสังคม 
    (1.1.3) การผลิตสื่อทางวารสารศาสตร์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือ สื่อออนไลน์ 

รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และมัลติมีเดีย 
    (1.1.4) การผลิตสื่อใหม่ได้แก่ เว็บไซต์ อินโฟกราฟิก มัลติมีเดีย และเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่

ในรูปแบบต่าง ๆ 
    (หากเคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมเก่ียวกับงานวารสารศาสตร์ เช่น การรายงานข่าว  
การเขียนสารคดี การผลิตสื่อการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ กราฟิก หรือมัลติมีเดีย ฯลฯ ขอให้ส่งหลักฐานการเข้าร่วม เช่น  
ผลงาน เกียรติบัตรรับรอง ประกอบการสมัครด้วย) 

**ผลงานหรือประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวไปข้างต้น จะไม่พิจารณาทั้งสิ้น** 
 เกณฑ์การพิจารณาจากผลงานที่ยื่น 100 คะแนน (ค่าน้ าหนักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70) พิจารณาจาก 
 1. ความคิดสร้างสรรค์   30 คะแนน 
 2. คุณค่าทางวารสารศาสตร์   40 คะแนน 
 3. การใช้ภาษา    30 คะแนน 
 2. สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
  เกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ 100 คะแนน (ค่าน้ าหนักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30) พิจารณาจาก 
  (1) วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ัน และเป้าหมายในการศึกษา  40 คะแนน 
  (2) การน าเสนอผลงาน บุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร  30 คะแนน 
  (3) ความรู้ทางวารสารศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 30 คะแนน 
 
 
 



- 69 - 
 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 ผู้ที่เข้าศึกษาตามโครงการนี้จะต้องศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน (วิชาเลือกกลุ่มข่าวและสารคดี) โดยไม่
สามารถเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน หรือเอกอ่ืน กลุ่มวิชาอ่ืน หรือกลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน (วิชาเลือกกลุ่มสื่อสร้างสรรค์) 
ได ้ให้ผู้สมัครส่งผลงาน (Portfolio) ทางไปรษณีย์เท่านั้น   

จ่าหน้าถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (เมืองทองธานี)   
  เลขที่ 80 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่  
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี        
  11120  

                                                                                                                
********************** 
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วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- 00821009001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา  จ านวน  20  คน 
- 00821009002 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  จ านวน  40  คน 
- 00821009003 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ  จ านวน  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. ผู้สมัครมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี   

(1) ผลการสอบ IELTS (International English Language Testing System)   5.5 คะแนนขึ้นไป 
(2) ผลการสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

   TOEFL (Paper-based) 500 คะแนนขึ้นไป 
   TOEFL (Computer-based) 173 คะแนนขึ้นไป 
   TOEFL (Internet-based) 61 คะแนนขึ้นไป 

(3) ผลการสอบ SAT 
   SAT (Reading & Writing) 450 คะแนนขึ้นไป 
 2. หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนในข้อ 1. สามารถมาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในวันสอบสัมภาษณ์ 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio ค่าน้ าหนัก  40% เอกสารแสดงผลงาน Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  
 2. สัมภาษณ์  ค่าน้ าหนัก  60%       
- 00821009004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  จ านวน  20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. ผู้สมัครมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี   

(1) ผลการสอบ IELTS (International English Language Testing System)   5.5 คะแนนขึ้นไป 
(2) ผลการสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

   TOEFL (Paper-based)   500 คะแนนขึ้นไป 
   TOEFL (Computer-based)   173 คะแนนขึ้นไป 
   TOEFL (Internet-based)     61 คะแนนขึ้นไป 

(3) ผลการสอบ SAT 
   SAT (Reading & Writing)   450 คะแนนขึ้นไป 
 2. หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนในข้อ 1 สามารถมาวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในวันสอบสัมภาษณ์ 
วิธีการคัดเลือก 
 1. Portfolio ค่าน้ าหนัก  60% 
  เอกสารแสดงผลงาน Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  
 2. สัมภาษณ์  ค่าน้ าหนัก  40% 

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


