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เอกสารแนบทาย 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจําปการศึกษา 2566 

รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 
 
จํานวนรับนักศึกษา จําแนกตามคณะวิชา และสาขาวิชา 
(โครงการพิเศษ) หมายความวา โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษา
ตามโครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษมีศักยภาพใน
การพ่ึงตนเองดานงบประมาณและการดําเนินงาน 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 72 

โครงการรับตรงทุกกลุมวิชาเอก  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) 70 

โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (เอกทฤษฎีศิลป) (5 ป) 2 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 25 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) 10 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) 15 

คณะโบราณคด ี 245 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 35 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 45 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น 25 

คณะอักษรศาสตร 676 

หลักสูตรอักษรศาสตร (ไมแยกสาขาวิชาเอก) 400 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 15 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 25 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 5 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลปไทย) 3 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 10 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) 5 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) 5 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 10 

โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา  

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 55 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาญี่ปุน (โครงการพิเศษ) 55 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 25 

โครงการพิเศษยุโรปศึกษา  

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุมภาษาเยอรมัน (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุมภาษาฝรั่งเศส (โครงการพิเศษ) 20 

คณะศึกษาศาสตร 367 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 10 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา) 20 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา) (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 40 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 25 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 10 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (โครงการพิเศษ) 15 
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (โครงการพิเศษ) 40 

คณะวิทยาศาสตร 680 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 60 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (โครงการพิเศษ) 10 

โครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและคณะศกึษาศาสตร  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ครู) 15 

คณะเภสัชศาสตร 125 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 45 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 80 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 380 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 35 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 45 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
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หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 30 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 45 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 15 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 10 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการ
พิเศษ) 

15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี(โครงการพิเศษ) 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (โครงการพิเศษ) 10 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 430 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 80 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 100 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร 50 

คณะวิทยาการจัดการ 2,210 

โครงการเด็ก ดี อยากเรียน กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธรุกิจ 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 40 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 90 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 100 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 80 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 100 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565



 
 
 

 

- 7 -

หลักสูตรและสาขาวิชา จํานวนรับ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 

โครงการเด็ก ดี อยากเรียน กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 30 

โครงการเด็ก ดี มโีอกาส กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 40 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 90 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 100 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 80 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 100 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 

โครงการเด็ก ดี มโีอกาส กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 100 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 30 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 275 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือธุรกิจ 50 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 150 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร
แอคทีฟแอปพลิเคชัน 

25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบ
แอนิเมชัน 

25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 25 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 5,485 
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รอบ 3 รับกลางรวมกัน (Admission) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

โครงการรับตรงทุกกลุมวิชาเอก 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5 ป) จํานวนรับ 70 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา  
  หลักสูตรแกนกลาง      หลักสูตรนานาชาต ิ
  หลักสูตรอาชีวศึกษา     หลักสูตร กศน. 
  หลักสูตร GED  

2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเสน (2) วิชาองคประกอบศิลป (3) วิชาสรางสรรค (4) วิชา
ความรูทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเสน วิชาองคประกอบศิลป และวิชาสรางสรรค ตองมีคะแนนไมต่ํากวา 50 
คะแนน 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑข้ันต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา 10 - 
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ **   
      (1) วิชา 0103 วาดเสน 25 50 
      (2) วิชา 0100 องคประกอบศิลป 25 50 
      (3) วิชา 0101 สรางสรรค 25 50 
      (4) วิชา 0102 ความรูทั่วไปทางศิลปะ 15 - 

 

** ตองสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ (เปดรับสมัครระหวางวันที่ 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 66) ผาน https://admission.su.ac.th 
2. สอบสัมภาษณ 

  

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
สถานที ่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 

หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 

 

โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (เอกทฤษฎีศิลป) (5 ป) จํานวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง    หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  
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2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชา คือ (1) วิชาวาดเสน (2) วิชาองคประกอบศิลป (3) วิชาสรางสรรค           
(4) วิชาความรูทั่วไปทางศิลปะ โดยวิชาวาดเสน วิชาองคประกอบศิลป และวิชาสรางสรรค ตองมีคะแนนไมต่ํา
กวา 40 คะแนน 

 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขัน้ต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา 15 - 
1.2) วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ **   
      (1) วิชา 0103 วาดเสน 20 40 
      (2) วิชา 0100 องคประกอบศิลป 20 40 
      (3) วิชา 0101 สรางสรรค 20 40 
      (4) วิชา 0102 ความรูทั่วไปทางศิลปะ 25 - 

 

** ตองสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ (เปดรับสมัครระหวางวันที่ 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 66) ผาน https://admission.su.ac.th 
2. สอบสัมภาษณ 

 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
สถานที ่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 

หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 10 20 
      (2) วิชา 40 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (TPAT 4) 40 30 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 

30 
20 

      (2) วิชา 64 ฟสิกส 20 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 

 
2. สอบสัมภาษณ 

 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

ผลงานที่เก่ียวของกับสถาปตยกรรม โดยไมจําเปนตองรวมเลมเปน Portfolio 

 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 15 - 
      (2) วิชา 40 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (TPAT 4) 50 25 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1  

35 

- 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส - 
      (3) วชิา 82 ภาษาอังกฤษ - 

 
2. สอบสัมภาษณ 

  

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
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คณะโบราณคด ี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ี จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัตเิฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. ตองตาไมบอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแตกําเนิด ซึ่งแบงเปนกลุมที่เห็นสีเดียว (Monochromatism)    

กลุมที่มีเซลลรูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุมที่มีเซลลรูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสี
ชนิดเกิดข้ึนในภายหลัง 

วิธีการคัดเลือก 
รูปแบบท่ี 1 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 50 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 10 45 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 15 60 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 10 55 
      (4) วชิา 82 ภาษาอังกฤษ 15 50 

 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
หัวขอการสอบสัมภาษณ - ความรูเบื้องตนทางโบราณคดี  (70%) 

- ความรูดานประวัติศาสตร ดานการเมือง ดานสังคม และดานเศรษฐศาสตร  (30%) 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 

 

รูปแบบท่ี 2 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 50 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 20 65 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 10 60 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 50 
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2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
หัวขอการสอบสัมภาษณ - ความรูเบื้องตนทางโบราณคดี  (70%) 

- ความรูดานประวัติศาสตร ดานการเมือง ดานสังคม และดานเศรษฐศาสตร  (30%) 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จํานวนรับ 35 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 45 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา  

45 -       (2) วิชา 81 ภาษาไทย 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

 

2. สอบสัมภาษณ 
 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษวิทยา จํานวนรับ 45 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา  

50 -       (2) วิชา 81 ภาษาไทย 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20 50 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 81 ภาษาไทย 70 50 

 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
สถานที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
หัวขอการสอบสัมภาษณ - ความรูทั่วไปเก่ียวกับภาษาไทยและวรรณคดีไทย 

- ทัศนคติที่มีตอสาขาวิชา 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 60 50 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 40 40 

 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลนผาน

โปรแกรม ZOOM 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส 100 40 

 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลนผาน

โปรแกรม ZOOM 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น จํานวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 30 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 10 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลนผาน
โปรแกรม ZOOM 

เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ฉบับจริง) 
- ระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง โดยเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชสมัคร 
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คณะอักษรศาสตร 
คุณสมบัติเฉพาะทุกหลักสูตร 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED  

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต (ไมแยกสาขาวิชาเอก) จํานวนรับ 400 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 10 

-       (2) วิชา 81 ภาษาไทย 10 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 
      (4) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 ** หรือ  

 
 

20 
- 

      (5) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส ** หรือ 
      (6) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน ** หรือ 
      (7) วิชา 85 ภาษาญี่ปุน ** หรือ 
      (8) วิชา 86 ภาษาเกาหลี ** หรือ 
      (9) วิชา 87 ภาษาจีน ** หรือ 
      (10) วิชา 88 ภาษาบาลี ** หรือ 
      (11) วิชา 89 ภาษาสเปน ** 

   

หมายเหต ุ** รายวิชาลําดับที่ (4) – (11) ใหเลือกเพียง 1 กลุมวิชาเทานั้น 
 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จํานวนรับ 25 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร จํานวนรับ   5 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลปไทย) จํานวนรับ   3 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จํานวนรับ 10 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา  

100 -       (2) วิชา 81 ภาษาไทย 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) จํานวนรับ  5 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา  

50 
- 

      (2) วิชา 81 ภาษาไทย - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 40 
      (4) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส 50 50 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) จํานวนรับ  5 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา  

50 
- 

      (2) วิชา 81 ภาษาไทย - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 40 
      (4) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน 50 50 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ  3 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 81 ภาษาไทย 60 50 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 40 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา จํานวนรับ 10 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา   
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 100 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ   

 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน 

 
 

โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาจีน (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 55 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาญี่ปุน (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 55 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเกาหล ี(โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 25 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 15 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 15 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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โครงการพิเศษยุโรปศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุมภาษาเยอรมัน (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุมภาษาฝรัง่เศส (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 15 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 15 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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คณะศึกษาศาสตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ 2 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED     

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00  
3. มผีลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.50 
4. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20 - 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 10 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 40 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
โดย รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. 

สถานที่ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หัวขอการสอบสัมภาษณ - ความรูวิชาการ  (50 คะแนน) 

- ความสามารถพิเศษทางดานภาษาไทย  (25 คะแนน) 
- ทัศนคติตอการเปนครูภาษาไทย  (25 คะแนน) 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู
 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 30 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 30 - 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 10 10 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 10 10 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 30 20 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 20 20 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 20 

 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 เปนตนไป 
โดย รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. 

สถานที่ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED     

2. มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพ ความพิการ หรือปญหาดานสุขภาพจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 25 - 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 25 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 10 - 
      (2) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 10 - 
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 10 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 10 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 เปนตนไป 
โดย รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. 

สถานที่ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพ ความพิการ หรือปญหาดานสุขภาพจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

 
 
 
 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลีย่ / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 25 - 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 25 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 25 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 25 - 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 3.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 10 หนวยกิต 
4. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 10 25 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 25 
      (3) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 10 20 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 40 25 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 10 20 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 20 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
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 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 10 หนวยกิต 
4. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 10 20 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 20 
      (3) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 10 20 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 40 20 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 10 20 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 20 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20 - 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 30 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 87 ภาษาจีน 40 30 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา) จํานวนรับ 15 คน 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา) จํานวนรับ   5 คน 
(ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญา B.A. จาก Yunnan University)  
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลกัสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20 - 
      (2) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 30 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 87 ภาษาจีน 40 15 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 20 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 20 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานจิตวิทยา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20 25 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 25 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3) 20 25 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 หรือ วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 10 - 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 15 - 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 15 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานจิตวิทยา 
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 40 - 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3) 40 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต จํานวนรับ 25 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา ไมต่ํากวา 3.00 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 20 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 20 - 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
โดย รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. 

สถานที่ อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต ขนาด A4 
- บัตรประจําตัวประชาชน 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ  5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 3.00 
4. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 10 20 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 25 
      (3) วิชา 21 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร (TPAT21 ทัศนศิลป) 30 25 
      (4) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 20 20 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 81 ภาษาไทย 10 20 
      (2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 20 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา                                           จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (โครงการพิเศษ)                      จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพคร ู
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 40 - 
      (3) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร (TPAT5) 30 - 
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2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
หมายเหตุ : ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษแลว ไมสามารถเปลี่ยนเปนนักศึกษาโครงการปกติได ยกเวน
นักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 
 

โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 
3. มผีลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตรการกีฬา 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
4. เปนผูมีความสามารถดานการกีฬาและการออกกําลังกาย หากเปนนักกีฬา ประเภทกีฬาสากลจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ 
5. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการกีฬา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑข้ันต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวชิาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 10 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 - 
      (3) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 10 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 10 - 
      (2) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 10 - 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 10 - 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
หมายเหตุ 
 1. การติดตามขาวสารการสมัคร การประกาศรายชื่อ การยืนยันสิทธิ์ ผูสมัครสามารถตรวจสอบไดจาก ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หรือ อีเมลที่ใชในการสมัคร และอีเมลที่ไดใหไวกับทางมหาวิทยาลัย 
 2. ผูสมัครประสงคติดตอสอบถามรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดที่ เพจเฟซบุก official วิทยาศาสตรการกีฬา ม.
ศิลปากร  หรือ QR Code ที่แนบมานี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 40 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
3. มผีลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตรการกีฬา 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
4. เปนผูมีความสามารถดานการกีฬาและการออกกําลังกาย หากเปนนักกีฬา ประเภทกีฬาสากลจะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ 
5. ไมมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการกีฬา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑข้ันต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 10 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 - 
      (3) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 10 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 10 - 
      (2) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 10 - 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 10 - 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
หมายเหตุ 
 1. การติดตามขาวสารการสมัคร การประกาศรายชื่อ การยืนยันสิทธิ์ ผูสมัครสามารถตรวจสอบไดจาก ระบบรับสมัคร 
https://admission.su.ac.th หรือ อีเมลที่ใชในการสมัคร และอีเมลที่ไดใหไวกับทางมหาวิทยาลัย 
 2. ผูสมัครประสงคติดตอสอบถามรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดที่ เพจเฟซบุก official วิทยาศาสตรการกีฬา ม.
ศิลปากร  หรือ QR Code ที่แนบมานี้ 
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คณะวิทยาศาสตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวนรับ 60 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวนรับ 80 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตแิละวิทยาการวิเคราะหขอมูล จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ 20 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง (ทุกสาขาวิชา)   หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
วิธีการคัดเลือก 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร 
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
- สาขาวิชาฟสิกส 
- สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 
- สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลีย่ / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 40 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร (TPAT3) 40 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
- สาขาวิชาชีววิทยา 
- สาขาวิชาเคมี 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
- สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอตุสาหกรรม 

1. ใชคะแนน 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 60 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใชคะแนน 
 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 60 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพเิศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตแิละวิทยาการวิเคราะหขอมูล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง (ทุกสาขาวิชา)   หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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วิธีการคัดเลือก 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร 
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
- สาขาวิชาฟสิกส 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 40 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร (TPAT3) 40 - 

 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

- สาขาวิชาชีววิทยา 
- สาขาวิชาเคมี 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศึกษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 60 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 

- สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
- สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)  50 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 30 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน 6 ภาคการศกึษา 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 80 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
คาใชจายการเขาศึกษาในโครงการพิเศษ 
 ประมาณการคาใชจาย เปนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 34,000 บาท (ไม
รวมคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา คาประกันของเสียหายและอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) โดยคาใชจายอาจแตกตาง
กันไปตามจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ทั้งนี้ ผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษแลว 
ไมสามารถขอเปลี่ยนเปนนักศึกษาโครงการปกติได ยกเวนนักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาใน
โครงการปกต ิ

 

โครงการความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (ครู) จํานวนรับ 15 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพคร ู
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT)  35 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 40 - 
      (3) วิชา 50 ความถนัดครุศาสตร-ศกึษาศาสตร (TPAT5) 25 - 

 
2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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คณะเภสัชศาสตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวนรับ 45 คน 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 80 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา    หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตร GED 

2. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือ หนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยตอง
สามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือ สัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลัย 

3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปนี ้

(1) มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผู อ่ืน เชน โรคจิต (psychotic 
disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรค
บุ คลิ กภาพผิ ดปกติ  ( personality disorders)  โดย เฉพาะ antisocial personality disorders หรื อ 
borderline personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการและการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

(3) เปนโรคไมติดตอ หรือ ภาวะอันเปนอุสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการ และ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม 

(5) มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮริตซ สูงกวา 40 เด
ซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอยกวารอยละ 70 จาก
ความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) อันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 6/12 
หรือ 20/40 และแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

(7) โรค หรือ ความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

ทั้งนี้การปราศจากความผิดปกติ โรคหรือความพิการตาง ๆ ในขอ (1) – (7) ใหมีการรับรองจากแพทยผูตรวจ
รางกาย และใหคณะเภสัชศาสตรพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเปนที่สิ้นสุด 

 
การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร 
 ผูที่เขาศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ทุน 
โดยคณะฯจะใหทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 6 ป โดยนักศึกษาผูรับทุนจะตองมี
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คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะไมมีสิทธิ์ไดรับ
ทุนตอ ทั้งนี้เปนไปตามสัญญาการรับทุน 
 
คุณสมบัติผูท่ีมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกรับทุน 

1. เลือกคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอันดับที่ 1 
2. มีคะแนนรวม (วิชา A-Level) อยูใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก 
หากผูไดรับทุนลาออกจากการเปนนักศึกษา จะตองชดใชทุนที่ไดรับเต็มจํานวน ซึ่งเปนไปตามสัญญา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 20 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส  - 
      (3) วิชา 65 เคมี 40 - 
      (4) วิชา 66 ชีววิทยา  - 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 

2. สอบสัมภาษณ 
 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เปนตนไป 
สถานที่ หองประโชติ 1 ชั้น 2 อาคารสวนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นครปฐม 
“ในกรณีที่สถานการณโควิด-19 ยังมีแนวโนมการแพรระบาดท่ีเพิ่มขึ้นหรือยังอยูใน
สถานการณไมปกติ จะดําเนินการจัดสอบสัมภาษณออนไลน  ขอใหผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณติดตามชองทางการสอบสัมภาษณออนไลนไดท่ีเว็บไซต 
https://admission.su.ac.th และเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตร 
https://pharmacy.su.ac.th” 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวนรับ 45 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร จํานวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จํานวนรับ 45 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวนรับ 30 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรู     

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 – 6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิต ดังนี ้
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

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

3. ตองไมเปนผูพิการหรือมโีรคตาง ๆ ดังนี ้
(1) ตาบอดทั้งสองขาง 
(2) ไมมีภาวะตาบอดสี หากพบวามีโอกาสที่จะเปนตาบอดสี ใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวา
เปนตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อัน
เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 

(3) หูหนวกทั้งสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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(8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่

ศึกษาไมต่ํากวา 2.00 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)  
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไมต่ํากวา 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา) 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไมต่ํากวา 3.00 ของชั้น ม.4- ม.6 (6 ภาคการศึกษา)  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไมต่ํากวา 3.10 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา)  

วิศวกรรมเคมี ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ี
ศึกษา) ไมต่ํากวา 3.25 ของชั้น ม.4 - ม.6 (6 ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีอาหาร 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
ธุรกิจวิศวกรรม 

ไมกําหนด (GPAX) 

 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 10 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 10 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 10 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 25 - 
      (4) วิชา 66 ชีววิทยา 25 - 

 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 10 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3) 10 - 
      (3) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 30 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 10 - 
      (2) วิชา 65 เคมี 20 - 
      (3) วิชา 66 ชีววิทยา 10 - 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 20 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 20 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 20 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 40 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 30 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 30 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 40 20 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 25 20 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 25 20 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 20 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.2) วชิา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 20 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 20 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 20 - 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 หมายเหตุ  คะแนนรวมทั้ง 5 รายวิชา เมื่อคิดเปนรอยเปอรเซ็นตแลวตองไมนอยกวา 25% 
 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.10 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 50 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) เกรดเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 6 ภาคการศกึษา 5 - 
1.3) เกรดเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 6 ภาคการศึกษา 5 - 
1.4) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 15 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 15 - 
      (3) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.5) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 10 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 10 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 10 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 30 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 25 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 65 เคมี 25 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 10 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 20 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 10 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 20 - 
      (4) วิชา 66 ชีววิทยา 20 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 50 - 
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- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 20 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 40 20 
      (2) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 30 20 

 
การสอบสัมภาษณสําหรับทุกสาขาวิชา 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 
(onsite หรือ online ซึ่งจะกําหนดในภายหลัง) 

เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ 
https://admission.su.ac.th หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร 
- สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 
6 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชากําหนด ฉบับที่ใชในการสมัครที่มีการรับรองจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองให
เรียบรอย) 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ  5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6  
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. รับสมัครผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนที่เรียนเนนในกลุมสาระการเรียนรู     

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของชั้น ม.4 – 6 โดยตองมีจํานวนหนวยกิต ดังนี ้
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสดุของรายวิชา 22 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- จํานวนหนวยกิตรวมต่ําสุดของรายวิชา 23 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
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3. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี ้
(1) ตาบอดทั้งสองขาง 
(2) ไมมีภาวะตาบอดสี หากพบวามีโอกาสที่จะเปนตาบอดสี ใหตรวจอยางละเอียดโดยผานการตรวจ 

FRANSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวา
เปนตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อัน
เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 

(3) หูหนวกท้ังสองขางจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(5) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(6) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(8) ตองไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดดวยการกระทําความผิดในคดีอาญา 

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไมต่ํากวา 2.30 ของชั้น ม.4- ม.6 (6 ภาคการศึกษา) 

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไมต่ํากวา 2.50 ของชั้น ม.4- ม.6 (6 ภาคการศึกษา) 

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิศวกรรมเคมี 

ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไมต่ํากวา 2.75 ของชั้น ม.4- ม.6 (6 ภาคการศึกษา) 

เทคโนโลยีอาหาร ไมกําหนด (GPAX) 
 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วิธีการคัดเลือก 
รูปแบบท่ี 1 (ใชคะแนน TGAT / TPAT) 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 50 - 

 

รูปแบบท่ี 2 (ใชคะแนน A-Level) 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 15 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 15 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 35 - 
      (4) วิชา 66 ชีววิทยา 35 - 

 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 10 - 
      (2) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3) 10 - 
      (3) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 30 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 10 - 
      (2) วิชา 65 เคมี 20 - 
      (3) วิชา 66 ชีววิทยา 10 - 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 10 - 

 
- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 20 - 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 20 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 20 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 20 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 20 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 20 - 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 20 - 

 หมายเหตุ  คะแนนรวมทั้ง 5 รายวิชา เมื่อคิดเปนรอยเปอรเซ็นตแลวตองไมนอยกวา 20% 
 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 50 - 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขัน้ต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 40 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 20 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 20 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 65 เคมี 20 - 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
วิธีการคัดเลือก 
รูปแบบท่ี 1 (ใชคะแนน TGAT / TPAT) 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)    
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 50 - 

 

รูปแบบท่ี 2 (ใชคะแนน A-Level) 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 30 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 64 ฟสิกส 15 - 
      (3) วิชา 65 เคมี 30 - 
      (4) วิชา 66 ชีววิทยา 25 - 

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 20 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30 - 
      (2) วิชา 30 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร (TPAT3) 50 - 

 
การสอบสัมภาษณสําหรับทุกสาขาวิชา 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 
(onsite หรือ online ซึ่งจะกําหนดในภายหลัง) 

เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 
- ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ 
https://admission.su.ac.th หัวขอ เอกสารประกอบการสมัคร 
- สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ม.4 - ม.6 รวม 
6 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชากําหนด ฉบับที่ใชในการสมัครที่มีการรับรองจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองให
เรียบรอย) 
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 80 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 10 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 10 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
วิธกีารคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 85 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 5 - 
      (2) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3) 5 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 5 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 80 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3) 10 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 10 - 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เปนตนไป แบบ online 

 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 80 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 10 - 
1.3) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 10 - 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร จํานวนรับ 50 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 70 10 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 70 10 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 70 10 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 30 - 

หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 

2. ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการเด็ก ดี อยากเรียน 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปที่ 1 - 4 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 10 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 10 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 10 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวนรับ 40 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 100 15 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอเีวนท จํานวนรับ 100 คน 
(ชั้นปท่ี 1 – 2 เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปท่ี 3 – 4 เรียนท่ีเมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 
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2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ จํานวนรับ 90 คน 
(ชั้นปท่ี 1 – 2 เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปท่ี 3 – 4 เรียนท่ีบางรัก กรุงเทพมหานคร) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 80 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 20 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 20 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (2) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชมุชน จํานวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคดัเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 

โครงการเด็ก ดี อยากเรียน 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร ชั้นปท่ี 1 - 4 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวนรับ 100 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 10 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 10 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 10 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2)** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวนรับ 30 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 100 15 
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โครงการเด็ก ดี มีโอกาส 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปท่ี 1 - 4 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 10 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 10 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 10 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 10 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 10 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศกึษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวนรับ 40 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 85 ภาษาญี่ปุน** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 86 ภาษาเกาหล*ี* หรือ 100 15 
      (6) วิชา 87 ภาษาจีน** หรือ 100 15 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (7) วิชา 89 ภาษาสเปน** 100 15 

หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (7) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอเีวนท จํานวนรับ 100 คน 
(ชั้นปท่ี 1 – 2 เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปท่ี 3 – 4 เรียนท่ีเมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ จํานวนรับ 90 คน 
(ชั้นปท่ี 1 – 2 เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปท่ี 3 – 4 เรียนท่ีบางรัก กรุงเทพมหานคร) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 70 15 
      (2) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 30 15 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (3) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** 30 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (2) – (3) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพนิิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชมุชน จํานวนรับ 80 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 
วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 

โครงการเด็ก ดี มีโอกาส 
กลุมเรียนท่ีจัดการเรียนสอน ณ พื้นท่ีการศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร ชั้นปท่ี 1 - 4 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวนรับ 30 คน 
(จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก  
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 10 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 10 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 10 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 10 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 10 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวนรับ 100 คน 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
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วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 70 สังคมศึกษา** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 81 ภาษาไทย** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** 100 15 

 หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (5) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวนรับ 30 คน 
(เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน และจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. กรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ** หรือ 100 15 
      (2) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส** หรือ 100 15 
      (3) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน** หรือ 100 15 
      (4) วิชา 85 ภาษาญี่ปุน** หรือ 100 15 
      (5) วิชา 86 ภาษาเกาหล*ี* หรือ 100 15 
      (6) วิชา 87 ภาษาจีน** หรือ 100 15 
      (7) วิชา 89 ภาษาสเปน** 100 15 

หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (1) – (7) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 
การสอบสัมภาษณสําหรับทุกสาขาวิชา ทุกโครงการ 

- ไมมีการสอบสัมภาษณ 

รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 ตุลาคม 2565



 
 
 

 

- 64 - 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ จํานวนรับ 50 คน 
(ชั้นปท่ี 1 – 3 เรียนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้นปท่ี 4 เรียนท่ีวิทยาเขตเมืองทองธานี) 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
หมายเหต ุกรณีที่ผูสมัครมีรางกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการเรียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
วิธีการคัดเลอืก 
รูปแบบท่ี 1 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 30 15 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 30 15 
      (3) วชิา 81 ภาษาไทย 30 15 

 
รูปแบบท่ี 2 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 30 15 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 30 15 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 30 15 

 
รูปแบบท่ี 3 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 30 15 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 30 15 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 30 15 
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รูปแบบท่ี 4 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 30 15 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 30 15 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 30 15 

 
รูปแบบท่ี 5 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 30 15 
      (2) วิชา 70 สังคมศึกษา 30 15 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 30 15 

 
รูปแบบท่ี 6 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 30 15 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 30 15 
      (3) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 30 15 

 
รูปแบบท่ี 7 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 10 - 
1.2) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 90 ความถนัดทั่วไป (TGAT) 90 15 

 
การสอบสัมภาษณ 

- ไมมีการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร จํานวนรับ 150 คน 
(ชั้นปท่ี 1 – 4 เรียนที่วิทยาเขตซิตี้แคมปสเมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
คณุสมบัติเฉพาะ 

1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

วิธีการคัดเลือก 
แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 25 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 25 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 25 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 25 - 

 
รูปแบบท่ี 2 พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 25 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 25 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 70 สังคมศึกษา 25 - 
      (2) วิชา 81 ภาษาไทย 25 - 

 
รูปแบบท่ี 3 พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 25 - 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 25 - 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 81 ภาษาไทย 25 - 
      (2) วิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส** หรือ 25 - 
      (3) วิชา 84 ภาษาเยอรมัน** หรือ 25 - 
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เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
      (4) วิชา 85 ภาษาญี่ปุน** หรือ 25 - 
      (5) วิชา 86 ภาษาเกาหล*ี* หรือ 25 - 
      (6) วิชา 87 ภาษาจีน** หรือ 25 - 
      (7) วิชา 88 ภาษาบาล*ี* หรือ 25 - 
      (8) วิชา 89 ภาษาสเปน** หรือ 25 - 

หมายเหตุ ** วิชาลําดับที่ (2) – (8) เลือกใชเพียง 1 รายวิชา 
 

2. สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบ online โดยให

ผูสมัครดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณไดจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณผาน

เว็บไซต https://admission.su.ac.th 

เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  

- วิชาเอกการออกแบบอนิเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน จํานวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน จํานวนรับ 25 คน 
- วิชาเอกการออกแบบเกม จํานวนรับ 25 คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ันปที่ 6 หรือ เทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 หลักสูตรแกนกลาง     หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตร GED     หลักสูตร กศน. 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา 

วิธีการคัดเลือก (ทุกวิชาเอก) 
รูปแบบท่ี 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร 

1. ใชคะแนน 
เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 

1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  10 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมเีหตุผล (TGAT2) 40 20 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)  10 
      (4) วิชา 21 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร (TPAT21 ทัศนศิลป)  10 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 61 คณิตศาสตรประยุกต 1 15 20 
      (2) วิชา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 15 10 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 15 10 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 15 10 
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รูปแบบท่ี 2 พื้นฐานศิลปศาสตร 
1. ใชคะแนน 

เกรดเฉลี่ย / รายวิชา คาน้ําหนัก (%) เกณฑขั้นต่ํา (%) 
1.1) วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และวิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT)   
      (1) วิชา 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1)  10 
      (2) วิชา 92 การคิดอยางมีเหตุผล (TGAT2) 40 20 
      (3) วิชา 93 สมรรถนะการทํางาน (TGAT3)  10 
      (4) วิชา 21 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร (TPAT21 ทัศนศิลป)  10 
1.2) วิชา A-Level   
      (1) วิชา 62 คณิตศาสตรประยุกต 2 15 20 
      (2) วชิา 63 วิทยาศาสตรประยุกต 15 10 
      (3) วิชา 81 ภาษาไทย 15 10 
      (4) วิชา 82 ภาษาอังกฤษ 15 10 

 
2. สอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบ online โดยให

ผูสมัครดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณไดจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณผาน

เว็บไซต https://admission.su.ac.th 

เอกสารที่ตองนํามาในวัน
สอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 
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