
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก  

รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ (ระยะเวลา 30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2562) 
 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร และช าระเงินค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th 
 7 - 8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์ช่วงที่ 4 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1, 2, 3 และ 4) 
 13 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สอบวันที่ 13 มิถุนายน 2562) 
 17 - 18 มิถุนายน 2562 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์  Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์  

http://www.mytcas.com ในหัวข้อ “เลือกคณะ” (ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์
การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป) 

 20 มิถุนายน 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 21 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 25 - 27 มิถุนายน 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทา ง เ ว็ บ ไ ซต์  http: / /www. reg. su. ac. th แ ล ะช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต หรือ ธนาคารกสิกรไทย 

หมายเหตุ  ให้น าหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและส าเนาจ านวน 1 ชุด 
 

จ านวนรับเข้าศึกษา จ าแนกตามคณะและรอบการรับ 

รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 

ประมาณการ 
ค่าขึ้นทะเบียน/

ลงทะเบียน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (135)  
00852000903  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  (เพ่ิมพิเศษ) 35 37,950* 
00852000902  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (เพ่ิมพิเศษ) 10 37,950* 
00852000904 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์   
(เพ่ิมพิเศษ) 

10 
37,950* 

00852000908 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
(เพ่ิมพิเศษ) 

10 
37,950* 

00852000907  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (เพ่ิมพิเศษ) 5 37,950* 
00852000910 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  (เพ่ิมพิเศษ) 

5 
37,950* 

00852000909  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ         5 37,950* 
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รหัสสาขา คณะ/โครงการ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 

ประมาณการ 
ค่าขึ้นทะเบียน/

ลงทะเบียน 
นาโนเทคโนโลยี  (เพ่ิมพิเศษ) 

00852000905 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ  (เพ่ิมพิเศษ) 

10 
37,950* 

00852000901  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  (เพ่ิมพิเศษ) 10 37,950* 
 โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร     
00852420908 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
(เพ่ิมพิเศษ) 

10 
37,950* 

00852420907  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (เพ่ิมพิเศษ) 5 37,950* 
00852420910 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  (เพ่ิมพิเศษ) 

5 
37,950* 

00852420909 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี  (เพ่ิมพิเศษ) 

5 
37,950* 

00852420901  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  (เพ่ิมพิเศษ) 10 37,950* 
    * ค่าธรรมเนียมคิดตามหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน (มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระบบเหมาจ่าย ให้ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้งหนึ่ง) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการเพ่ิมพิเศษ จ านวนที่รับเข้าศึกษา 100 คน รับแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
- 00851000903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน  35  คน  
- 00851000902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน  10  คน 
- 00851000904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์          จ านวน  10  คน                                         
- 00851000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน  10  คน 
- 00851000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวน  5  คน 
- 00851000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
                                                                                                                    จ านวน  5  คน 
- 00851000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  จ านวน  5  คน 
- 00851000905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวน  10  คน                     
- 00851000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวน  10  คน                                     
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. รับสมัครผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปีที่ 6  
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

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

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

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

วิธีการคัดเลือก 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
 1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-6 
 2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 1. ใช้คะแนน 

(1) ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-6       
(2) วิชา 72  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก 100 % 

            2.   สอบสัมภาษณ์ 
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 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
 1. ใช้คะแนน 
  (1) ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า  
   3.00 ของชั้น ม.4-6 
  (2) วิชาหลัก  (วิชาสามัญ 9 วิชา)  ค่าน้ าหนัก 100 % 
   วิชา 29 ภาษาอังกฤษ 
   วิชา 59 เคมี 
            2.   สอบสัมภาษณ์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 1. ใช้คะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)       

(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก 20% 
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก 40% 
(3) วิชา 49 ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก 40% 

            2.   สอบสัมภาษณ์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 1. ใช้คะแนน 
  (1) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-6 
  (2) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 30% 
  (3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก 30% 
  (4) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก 40% 
            2.   สอบสัมภาษณ์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
 1. ใช้คะแนน (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา) 
  (1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก 30% 
  (2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ค่าน้ าหนัก 30% 
  (3) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ค่าน้ าหนัก 40% 
            2.   สอบสัมภาษณ์ 
           สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
 1. ใช้คะแนน 
  (1) ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4-6     
  (2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนรวมหรือการได้รับ

รางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 20 คะแนน 
    ระดับนานาชาติ 16-20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
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    ระดับชาติ 11-15   คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    ระดับจังหวัด 6-10 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    ระดับโรงเรียน 0-5 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
  (2) แฟ้มผลงาน (Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า) ของผู้สมัครโดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

โดยมีคะแนนดังนี้ 
    ระดับนานาชาติ 16-20 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    ระดับชาติ 11-15 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    ระดับจังหวัด 6-10 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
    ระดับโรงเรียน 0-5 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี) 
 2. สัมภาษณ์ทางวิชาการ 60 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์) 
          สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
          1.  ใช้คะแนน 
  (1)   ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-6 
  (2)   PAT วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  ค่าน้ าหนัก 100 % 
          2.   สอบสัมภาษณ์ 
          สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  

1.  ใช้คะแนน 
  วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) จ านวน 2 รายวิชา ค่าน้ าหนัก 100% 
  (1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก 50 %  
  (2) วิชา 39 วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ าหนัก 50 % 
          2.   สอบสัมภาษณ์ 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (เพ่ิมพิเศษ) จ านวนที่รับเข้าศึกษา 35 คน  
รับแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
- 00851000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน 10 คน 
- 00851000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน 5 คน                                                                                          
- 00851000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ระบบคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมพิเศษ)                                                                                จ านวน 5 คน                                                    
- 00851000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  (เพ่ิมพิเศษ)  
    จ านวน 5 คน 
- 00851000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพ่ิมพิเศษ) จ านวน 10 คน                                     
คุณสมบัติเฉพาะ 
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 1. รับสมัครผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่ม

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

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

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

เกณฑ์การคัดเลือก  (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา ม.6  
ปีการศึกษา 2561  
(6 ภาคการศึกษา) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 แล้ว) 

วิศวกรรมเครื่องกล  ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่
ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2561 แล้ว) 

ธุรกิจวิศวกรรม  
วิศวกรรมเคมี  
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของช้ัน ม.4 
ม.6 (6 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ม.6 ปี
การศึกษา 2561 แล้ว) 

2.  เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชา 

วิศวกรรมเครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับประกาศนียบัตรดีมากข้ึนไป 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
     ไดร้ับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
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 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
    ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562  

ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  
    ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือ ประจ าปีการศึกษา 2562  

ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
   ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป 
 

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

 


