
ประกาศแยกเป็นรายคณะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สรุปจ านวนรับ จ าแนกตามสาชาวิชาและรอบการรับ 
ล าดับ สาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น 

1 เทคโนโลยีอาหาร 140 80 80 60 360 
2 เทคโนโลยีชีวภาพ 55 45 50 30 180 
3 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 95 135 60 30 320 
4 วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 50 10 180 
5 วิศวกรรมเคร่ืองกล 180 130 60 40 410 
6 วิศวกรรมเคมี 180 40 40 30 290 
7 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 140 95 50 35 320 
8 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 60 60 50 10 180 
9 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 140 120 60 30 350 
10 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 55 45 50 40 190 
11 ธุรกิจวิศวกรรม 180 130 60 40 410 

รวมทั้งสิ้น 1,285 940 610 355 3,190 
 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ 100 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวนรับ 60 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ 80 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 60 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 60 คน 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562  
         -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน      

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
  ของช้ัน ม.4-6) 

1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
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กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
และนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)         

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2. วิธีการสอบคัดเลือก 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภำพ ต้องไ ด้ ค่ำ เฉ ล่ียก ลุ่มสำระกำรเ รียนรู้ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562)  

วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
วิศวกรรมอุตสำหกำร ต้องไ ด้ ค่ำ เฉ ล่ียก ลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์และ

ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562)  
 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องไ ด้ ค่ำ เฉ ล่ียก ลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์และ

ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) และต้องอยู่ในต ำแหน่งเปอร์เซ็น
ไทล์ ต้ังแต่ 85 ข้ึนไปของสำยวิทยำศำสตร์ของโรงเรียน 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 
2.90 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 
2562)  

เทคโนโลยีอำหำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)                   ไม่
น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปี
กำรศึกษำ 2562)  

ธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 
3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 
2562)  

3. วิธีการคัดเลือก 
 3.1 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของทุกสาขาวิชาพิจารณาจาก  

3.1.1 แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมีส่วนร่วมของ
กิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำนคณิตศำสตร์ หรือ   
วิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

    -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
    -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
    -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
    -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
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หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประกำศผล   
รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 

3.1.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น. และสัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
4. เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน ม.6 ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือ          
นำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. เฉพำะสำขำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรอืนำยทะเบียน     
ว่ำเป็นผู้มีคะแนนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.4-ม.6 (GPAX) 5 ภำคกำรศึกษำ อยู่ในต ำแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ต้ังแต่ 85 ขึ้นไปของสำยวิทยำศำสตร์ของโรงเรียน (ฉบับจริงจ ำนวน 1 ฉบับ) 
(ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.eng.su.ac.th) 

4. แฟ้มผลงำน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจำรณำจำกกำรมีส่วนร่วมหรือกำรได้รับรำงวัลในกิจกรรมทำงวิชำกำร 
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศ (รับรองส ำเนำถูกต้อง)  
จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ ไม่รวมหน้ำปกขนำด A4  ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสำรคืนในทุกกรณี 

5. ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th)  
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 

5. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรรับนักศึกษำด้วย Portfolio  (โครงกำรปกติ) สำขำวิชำ...................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันจันทร์ท่ี 16 ธันวำคม 2562 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง  

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  
   หัวข้อกำรส่งเอกสำร  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวนรับ 50 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 50 คน 

http://reg.su.ac.th/
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1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562  
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน                 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ของช้ัน ม.4-6)  
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของ 
  ช้ัน ม.4-6) 

1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครใน สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)         

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2. วิธีการคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภำพ ได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำไม่น้อย
กว่ำ 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลัง
ศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562)  

วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล ได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำไม่น้อย

กว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลัง
ศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี ได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ

ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4 -ม.6        
(5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4 -ม.6       
(5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 
*ส ำหรับผู้ท่ีเข้ำค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร สำขำวิชำปิโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร์ ท่ีด ำเนินกำรก่อนวันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 ได้
ค่ำระดับเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 
ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำช้ัน ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 
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 2.2  เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 

2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ในระดับ
ประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.2 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 หรือประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภำควิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ    
วิศวกรรมเคมี ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปี กำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ    
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ     
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
        ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ในระดับ
ประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.8 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
       ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำธุรกิจ
วิศวกรรม ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  

จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำฉบับ

ท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ส ำเนำใบประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

4. ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 
 
 

http://reg.su.ac.th/
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4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 

1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรรับผ่ำนค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร สำขำวิชำ...................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันจันทร์ท่ี 16 ธันวำคม 2562 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง 

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th หัวข้อ   
กำรส่งเอกสำร 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
 จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)  
 จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)  
 จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 5 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562 หรือ           
ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำยปีท่ี 6  
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่ม     

สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของ    
ช้ัน ม.4-6) 

1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร สำขำวิชำ
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เทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
และนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)        

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2.  วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอำหำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) 
ไม่น้อยกว่ำ 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ี
ก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับ
ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 แล้ว) 

เทคโนโลยีชีวภำพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมอุตสำหกำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) 

ไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ี
ก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับ
ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 แล้ว) 

วิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมเคมี 
 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์   

และภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6     
(5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 
หรือ 6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 แล้ว) 

3. รายละเอียดวิธีการคัดเลือก 
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

-  สอบสัมภำษณ์ทำงวิชำกำร 100 คะแนน 
3.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

-  กำรสอบสัมภำษณ์ทำงวิชำกำร 100 คะแนน 
3.3 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

3.3.1 แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมี               
ส่วนร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำงๆ 
โดยมีคะแนนดังนี ้

          -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
       หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประกำศ 
                      ผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 3.3.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
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  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 3.4.1  แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมี 
  ส่วนร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน       
  คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำง ๆ  
  โดยมีคะแนนดังนี้ 
   -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
   -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
   -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
   -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
        หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประกำศ 
                       ผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 3.4.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3.5.1  แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมี           

ส่วนร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำงๆ 
โดยมีคะแนนดังนี้ 
-  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
-  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
-  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
-  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี)      

หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำร
ประกำศผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 

 3.5.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
3.6.1  แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมี           

ส่วนร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
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คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำง  ๆ 
โดยมีคะแนนดังนี้ 

          -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
                   -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
         -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
        หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประกำศ 
                       ผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 3.6.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
3.7.1   แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมีส่วน

ร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือได้รับประกำศนียบัตรรำงวัล
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม  

        ในระดับต่ำง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 
                   -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
         -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
         -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
         -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
       หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประกำศ 
                      ผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 3.7.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

3.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
3.8.1   แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมีส่วน

ร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำง  ๆ 
โดยมีคะแนนดังนี้ 

          -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
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        หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำร 
                       ประกำศผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 3.8.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

3.9 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
3.9.1   แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำรมี    

ส่วนร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
คณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศในระดับต่ำง ๆ 
โดยมีคะแนนดังนี ้

          -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
          -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
        หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประกำศ 
                       ผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
 3.9.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
3.10 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

   -  กำรสอบสัมภำษณ์ทำงวิชำกำร 100 คะแนน 
3.11 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

3.11.1 แฟ้มผลงำน (Portfolio จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) โดยพิจำรณำใบประกำศนียบัตรกำร          
มีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือกำรได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลกิจกรรมทำงวิชำกำรทำง  
ด้ำนคณิตศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกรรมศำสตร์ หรือภำษำต่ำงประเทศ          ใน
ระดับต่ำง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้ 

     -  ระดับนำนำชำติ 26 - 30 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
     -  ระดับชำติ 21 - 25 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
     -  ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 
     -  ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จ ำนวน 1 ช้ิน (ถ้ำมี) 

หมายเหตุ : เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนจำกแฟ้มผลงำน (Portfolio) จะถูกน ำมำพิจำรณำในกำร
ประกำศผลรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 

 3.11.2 สัมภำษณ์ทำงวิชำกำร (โดยพิจำรณำผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจำกผลสัมภำษณ์ทำงวิชำกำรเท่ำนั้น)  
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันเสำร์ท่ี 18 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
4. เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
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2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน ม.6 และ ม.4-6 ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำร
รับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. แฟ้มผลงำน (Portfolio) ของผู้สมัคร จ ำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ ไม่รวมหน้ำปกขนำด A4 (ตำมท่ีสำขำวิชำ    
ระบุไว้) 

4. ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) (หำก
ถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 

5. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
    มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

      (โครงกำรรับนักศึกษำเพิ่มพิเศษ  สำขำวิชำ...................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันจันทร์ท่ี 16 ธันวำคม 2562 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  
   หัวข้อกำรส่งเอกสำร  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
 จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)  
 จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562  
-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน 
   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6)  
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ของช้ัน ม.4-6) 
1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครใน สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำ    

http://reg.su.ac.th/
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ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโน
เทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)        

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2. วิธีการคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
   2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภำพ ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำ) ท่ีศึกษำไม่น้อย
กว่ำ 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6  
(5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำ) ท่ีศึกษำไม่น้อย

กว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6  
(5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมวัสดุและนำโน
เทคโนโลยี 

ต้องได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6    
 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6      
(5 ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 
*ส ำหรับผู้ท่ีเข้ำค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร สำขำวิชำปิโตรเคมีและ 
วัสดุพอลิเมอร์ ท่ีด ำเนินกำรก่อนวันท่ี 1 พฤษภำคม 2562  
ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6  
(5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำช้ัน ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

2.2  เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
 2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

    ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ในระดับ
ประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

     2.2.2 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 หรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรม
วัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ

วิศวกรรมเครื่องกล ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 
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      2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 
      2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมวัสดุและ นำโนเทคโนโลยี ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ

เทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ในระดับ
ประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.8 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ       

ธุรกิจวิศวกรรม ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 
3. เอกสารประกอบการสมัคร 

1.  ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

     2.  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำฉบับ
ท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

 3.  ส ำเนำใบประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป (ต้องลงนำม
รับรอง ส ำเนำถูกต้อง) 

4.  ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรรับผ่ำนค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (โครงกำรพิเศษ) สำขำวิชำ...................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันจันทร์ท่ี 16 ธันวำคม 2562 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง 
    ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS  และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  
   หัวข้อ กำรส่งเอกสำร  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 

http://reg.su.ac.th/
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รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
โควตาพิเศษ 28 จังหวัด      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 45 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 40 คน 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  รับนักเรียนท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตภูมิภำค จ ำนวน 28 จังหวัด คือ กำญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ชุมพร ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยุธยำ เพชรบุรี ระนอง ระยอง รำชบุรี ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม 
สมุทรสำคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่ำงทอง และอุทัยธำนี 

1.2  รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562 หรือ         
จบกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562 
-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน       

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
  ของช้ัน ม.4-6) 

1.3 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.3.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.3.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ  สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรม
วัสดุและนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)         

1.3.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 
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2. วิธีการคัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอำหำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)       
ไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลัง
ศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 
 

เทคโนโลยีชีวภำพ 
วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 

3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปี
กำรศึกษำ 2562) 

วิศวกรรมอุตสำหกำร ต้องได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำค
กำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ 

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
          ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
          29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

 59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 40% 
          69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
          ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
          29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

                   39 คณิตศำสตร์ 1      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
                   49 ฟิสิกส์       ค่ำน้ ำหนัก 20% 

          59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
                   69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

2.2.3 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
                   ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 
                   29 ภำษำอังกฤษ   
                   39 คณิตศำสตร์ 1  
                   49 ฟิสิกส์   
                   59 เคมี   

2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
        ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ   เกณฑ์ขั้นต่ ำเฉล่ียรวมทุกวิชำ 20% 
        29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
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                  39 คณิตศำสตร์ 1      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
                  49 ฟิสิกส์       ค่ำน้ ำหนัก 30% 

        ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
 73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
         29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 25% 

                   39 คณิตศำสตร์ 1      ค่ำน้ ำหนัก 25% 
                   49 ฟิสิกส์       ค่ำน้ ำหนัก 25% 
                   ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 

 73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 25% 
2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ      

                   29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20%  
  39 คณิตศำสตร์ 1      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

                   49 ฟิสิกส์       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
                   59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 

(คะแนนรวม 4 รำยวิชำ 29 ภำษำอังกฤษ 39 คณิตศำสตร์ 1 49 ฟิสิกส์ และ 59 เคมี  
ต้องไม่น้อยกว่ำ 120 คะแนน) 

    ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
 73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ 

                   29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
                   39 คณิตศำสตร์ 1      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
                   49 ฟิสิกส์       ค่ำน้ ำหนัก 30% 

         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
  73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
        ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     เกณฑ์ขั้นต่ ำเฉล่ียรวมทุกวิชำ 20% 
        29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

                  39 คณิตศำสตร์ 1      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
                  49 ฟิสิกส์       ค่ำน้ ำหนัก 30% 

        ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
 73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 
         29 ภำษำอังกฤษ   
         59 เคม ี     
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2.2.10  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 15% 
39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 15% 
 59 เคม ี      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
 69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 10% 

           ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
    73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.11 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ 
 29 ภำษำอังกฤษ     ค่ำน้ ำหนัก 50% 

 39 วิชำคณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 50% 
3. เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำ 
ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3. ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 

4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรโควตำพิเศษ 28 จังหวัด (โครงกำรปกติ) สำขำวิชำ...................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง 

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS  และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  
หัวขอ้กำรส่งเอกสำร   

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 30 คน 
 
 

http://reg.su.ac.th/
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1. คุณสมบัติเฉพาะ 
  1.1 รับนักเรียนท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตภูมิภำค จ ำนวน 28 จังหวัด คือ กำญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ชุมพร ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ เพชรบุรี ระนอง ระยอง รำชบุรี ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่ำงทอง และอุทัยธำนี 

1.2 รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562  
        - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน       

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6)  
        - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของช้ัน ม.4-6) 
1.3 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.3.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.3.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน  
(ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำปิโตรเคมีเและวัสดุพอลิเมอร์ และสำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและ     
นำโนเทคโนโลยี) 

1.3.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2. วิธีการคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)       
ไม่น้อยกว่ำ 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลัง
ศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

วิศวกรรมเครื่องกล ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)      
ไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลัง
ศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ

ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6  
(5 ภำคกำรศึกษำ) ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 
*ส ำหรับผู้ท่ีเข้ำค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร สำขำวิชำปิโตรเคมีและ
วัสดุพอลิเมอร์ ท่ีด ำเนินกำรก่อนวันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 ต้องได้   
ค่ำระดับเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำค
กำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำช้ัน ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 
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     2.2 รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 

2.2.1 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 หรือประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภำควิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกลภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 
2.2.5 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  

ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ      
ธุรกิจวิศวกรรม ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น 

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
1.  ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  

จ ำนวน 1 ฉบับ 
     2.  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำ    

ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3.  ส ำเนำใบประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ในระดับประกำศนียบัตรดีเด่น (ต้องลงนำมรับรอง 
ส ำเนำถูกต้อง) 

4.  ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th)       
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรรับผ่ำนค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (โครงกำรปกติ) สำขำวิชำ.........................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง 

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS  และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th              
หัวข้อกำรส่งเอกสำร  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

 

http://reg.su.ac.th/
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
(โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับนักเรียนท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตภูมิภำค จ ำนวน 28 จังหวัด คือ กำญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ชุมพร ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ เพชรบุรี ระนอง ระยอง รำชบุรี ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่ำงทอง และอุทัยธำนี 

1.2    รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562 หรือผู้ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับมัธยมปลำยปีท่ี 6  
 - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน กลุ่ม  
   สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของช้ัน ม.4-6) 

1.3 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.3.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.3.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ  สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรม
วัสดุและนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)         

1.3.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 
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2. วิธีการคัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอำหำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 
2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปี
กำรศึกษำ 2562 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 
แล้ว)  

เทคโนโลยีชีวภำพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมอุตสำหกำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 

2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปี
กำรศึกษำ 2562 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 
แล้ว) 

วิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมเคมี 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 
3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปี
กำรศึกษำ 2562 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 
แล้ว)  

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
2.2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
           - สอบสัมภำษณ์ทำงวิชำกำร 
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
  วันเสำร์ท่ี 18 เมษำยน 2563 

  รำยงำนตัวและส่งใบรำยงำนตรวจสุขภำพฯ เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
  2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

2.2.3 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ    ค่ำน้ ำหนัก 100% 

  29 ภำษำอังกฤษ 
59 เคม ี
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2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ใช้คะแนน วิชำควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  ค่ำน้ ำหนัก 100% 

  73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ 
2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- สอบสัมภำษณ์ทำงวิชำกำร 
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
  วันเสำร์ท่ี 18 เมษำยน 2563 

  รำยงำนตัวและส่งใบรำยงำนตรวจสุขภำพฯ เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ      

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20%  
  39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 

49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 

(คะแนนรวม 4 รำยวิชำ 29 ภำษำอังกฤษ 39 คณิตศำสตร์ 1 49 ฟิสิกส์ และ 59 เคมี  
ต้องไม่น้อยกว่ำ 80 คะแนน) 

         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
    73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์  ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ใช้คะแนน วิชำควำมถนัดท่ัวไป (GAT) ควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
 (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชำ) 

85  GAT ควำมถนัดท่ัวไป    ค่ำน้ ำหนัก 30%  
72  PAT 2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 30% 
73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 40% 

2.2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
ใช้คะแนน วิชำควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  ค่ำน้ ำหนัก 100% 
73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ 

2.2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 

  29 ภำษำอังกฤษ   
  59 เคม ี  
2.2.10 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ 
29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 15% 
39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 15% 
59 เคมี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 10% 
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ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
    73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์  ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.11 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

- สอบสัมภำษณ์ทำงวิชำกำร 
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
  วันเสำร์ท่ี 18 เมษำยน 2563 

  รำยงำนตัวและส่งใบรำยงำนตรวจสุขภำพฯ เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
3. เอกสารประกอบการสมัคร 

1.  ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

     2.  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำ 
ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3.  ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 

4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรรับนักศึกษำเพิ่มพิเศษ (รอบสอง) สำขำวิชำ...................................) 
2. ก ำหนดส่งภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 ท่ีโดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง 

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS  และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th  
              หัวข้อกำรส่งเอกสำร  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
(โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 25 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
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1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับนักเรียนท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตภูมิภำค จ ำนวน 28 จังหวัด คือ กำญจนบุรี จันทบุรี  
 ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ชุมพร ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ 

ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยุธยำ เพชรบุรี ระนอง ระยอง รำชบุรี ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม 
สมุทรสำคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่ำงทอง และอุทัยธำนี 

1.2 รับสมัครผู้ท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562  
     - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่ม       

 สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6)  
     - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของช้ัน ม.4-6) 

1.3 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.3.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.3.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำปิโตรเคมี 

 และวัสดุพอลิเมอร์  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรม
กระบวนกำรชีวภำพ)        

 1.3.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
   ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2.  วิธีการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภำพ ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ี

ศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 2.50 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)  

ไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้
ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 

ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำเฉล่ียกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

และภำษำต่ำงประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน     
ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ) ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำ ม.6           
ปีกำรศึกษำ 2562 
*ส ำหรับผู้ท่ีเข้ำค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร สำขำวิชำ    
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ท่ีด ำเนินกำรก่อนวันท่ี             
1 พฤษภำคม 2562 ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ 
รวมกันไมน่้อยกว่ำ 3.00 ของช้ัน ม.4-ม.6 (5 ภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้ท่ีก ำลังศึกษำช้ัน ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562) 
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2.2 รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
  2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ในระดับ
ประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

  2.2.2 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 หรือประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภำควิชำวิทยำกำรและ
วิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

  2.2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกลภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

  2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ในระดับ
ประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

      2.2.7 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  
  ได้รับประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำธุรกิจ
วิศวกรรม ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป 

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
1.  ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  

จ ำนวน 1 ฉบับ 
2.   ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.6 รวม 5 ภำคกำรศึกษำ 

ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) 

3.  ส ำเนำใบประกำศนียบัตรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร ในระดับประกำศนียบัตรดีมำกขึ้นไป (ต้องลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4.  ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
(หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ต้องจัดส่งพร้อมใบสมัคร 

4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
1. ท่ีอยู่ท่ีจัดส่ง  งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
     มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์  
     เลขท่ี 6 ถ.รำชมรรคำใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

    (โครงกำรค่ำยอัจฉริยภำพวิศวศิลปำกร (โครงกำรพิเศษ) สำขำวิชำ...................................) 

http://www.reg.su.ac.th/
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2. ก ำหนดส่งภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 โดยถือตำมประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
3. วิธีกำรส่ง 

ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS  และอัพโหลดไฟล์ท่ี ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th              
หัวข้อกำรส่งเอกสำร  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
@@@@@@@@@@ 
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รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 30 คน 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำยปีท่ี 6 ในปีกำรศึกษำ 2562 
         - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
         - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ของช้ัน ม.4-6) 
1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร  สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
และนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)       

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2.  วิธีการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอำหำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)       
ไม่น้อยกว่ำ 2.75 ของช้ัน ม.4-ม.6 (6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 แล้ว) 
 

เทคโนโลยีชีวภำพ 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 
วิศวกรรมเครื่องกล 
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สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
ธุรกิจวิศวกรรม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)       
ไม่น้อยกว่ำ 2.90 ของช้ัน ม.4-ม.6 (6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 แล้ว) 

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ีศึกษำ)       
ไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6 (6 ภำคกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 แล้ว) 

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
  29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

 59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 40% 
  69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
           ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
  29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

  59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

2.2.3 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
          ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 

29 ภำษำอังกฤษ   
39 คณิตศำสตร์ 1  
49 ฟิสิกส์   
59 เคม ี   

2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
           ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ    
 29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 30% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

           ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
    73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
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2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
 29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 25% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 25% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 25% 

                    ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
    73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์  ค่ำน้ ำหนัก 25% 
2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ      

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20%  
  39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 

49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 

         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ 

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 30% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
    73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
        ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ    
 29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 30% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 
  29 ภำษำอังกฤษ   

 59 เคม ี  
2.2.10  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
          ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  

29 ภำษำอังกฤษ   ค่ำน้ ำหนัก 15% 
39 คณิตศำสตร์ 1   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์   ค่ำน้ ำหนัก 15% 
59 เคม ี   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
69 ชีววิทยำ   ค่ำน้ ำหนัก 10% 



- 30 - 
 

          ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.11  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

                     ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ 
29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 50% 

  39 วิชำคณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 50% 
3. สอบสัมภาษณ ์

  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
  วันพุธที่ 13 พฤษภำคม 2563 
  รำยงำนตัวและส่งใบรำยงำนตรวจสุขภำพฯ เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

4. เอกสารที่ต้องส่ง (หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 
1.  ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  

จ ำนวน 1 ฉบับ 
2.  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร       

ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้
เรียบร้อย) 

3.  ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th)         
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 40 คน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
(โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)  จ านวนรับ 20 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) จ านวนรับ 30 คน 
1.  คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำยปีท่ี 6  
         - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นใน         

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 

http://reg.su.ac.th/
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         - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ของช้ัน ม.4-6) 

1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร  สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรม
วัสดุและนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ)         

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2.  วิธีการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

เทคโนโลยีอำหำร ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ี
ศึกษำ)  
ไม่น้อยกว่ำ 2.50 ของช้ัน ม.4- ม.6 (6 ภำคกำรศึกษำ) 

เทคโนโลยีชีวภำพ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ 
วิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 
วิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ 
ธุรกิจวิศวกรรม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ต้องได้ค่ำระดับเฉล่ียสะสม (เฉล่ียสะสมรวมทุกรำยวิชำท่ี

ศึกษำ) ไม่น้อยกว่ำ 3.25 ของช้ัน ม.4-ม.6 (6 ภำคกำรศึกษำ) 
2.2 รายละเอียดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 

2.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
           29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 40% 
  69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
  29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
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  59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

2.2.3 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
        ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 

29 ภำษำอังกฤษ    
   59 เคม ี  
2.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ    
 29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 30% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

           ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
 29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 25% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 25% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 25% 

                    ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 25% 
2.2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ      

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20%  
  39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 

49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 

          ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ 

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 
39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 30% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 30% 

         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์  ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
        ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ    
 29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 20% 

39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 30% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
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         ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ     ค่ำน้ ำหนัก 100% 
  29 ภำษำอังกฤษ   
  59 เคม ี  
2.2.10 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
          ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  

29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 15% 
39 คณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
49 ฟิสิกส์      ค่ำน้ ำหนัก 15% 
59 เคม ี       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
69 ชีววิทยำ      ค่ำน้ ำหนัก 10% 

          ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
   73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 
2.2.11 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
         ใช้คะแนน วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
   29 ภำษำอังกฤษ      ค่ำน้ ำหนัก 50%  

39 วิชำคณิตศำสตร์ 1     ค่ำน้ ำหนัก 50% 
3. สอบสัมภาษณ ์

  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
  วันพุธที่ 13 พฤษภำคม 2563 
  รำยงำนตัวและส่งใบรำยงำนตรวจสุขภำพฯ เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

4. เอกสารที่ต้องส่ง (หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 
1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้

เรียบร้อย จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร 

ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง
ให้เรียบร้อย) 

3. ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
     ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

@@@@@@@@@@ 
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รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จ านวนรับ 15 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  จ านวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จ านวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จ านวนรับ 30 คน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จ านวนรับ 40 คน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จ านวนรับ 40 คน 
1.  คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำยปีท่ี 6  
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ของช้ัน ม.4-6) โดยต้องมีจ ำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมต่ ำสุดของวิชำ 28 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
         - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ของช้ัน ม.4-6) 
1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ  สำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิศวกรรม
วัสดุและนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ) 

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2. วิธีการคัดเลือก 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 1.  ใช้คะแนน 
      GPAX       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
      O-NET       ค่ำน้ ำหนัก 30% 
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           ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
85 GAT ควำมถนัดท่ัวไป      ค่ำน้ ำหนัก 10% 
71 PAT 1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 10% 
72   PAT 2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ์ 
 วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
 รำยงำนตัววันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
 สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
 ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

 
    - สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1.  ใช้คะแนน 
     GPAX       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
     O-NET       ค่ำน้ ำหนัก 30% 

              ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
85 GAT ควำมถนัดท่ัวไป     ค่ำน้ ำหนัก 15% 
72  PAT 2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 15% 
73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 20% 

         หมายเหตุ **สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑ์ขั้นต่่าเฉล่ียรวม O-NET, ความถนัดท่ัวไป (GAT) และ (PAT) 35% 
2. สอบสัมภาษณ์ 

 วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์
 รำยงำนตัววันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
 สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
 ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 

 
     - สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

1.  ใช้คะแนน 
      GPAX       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
      O-NET       ค่ำน้ ำหนัก 30% 

               ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
85  GAT ควำมถนัดท่ัวไป      ค่ำน้ ำหนัก 30% 
71  PAT 1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์     ค่ำน้ ำหนัก 20% 
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2.  สอบสัมภาษณ์ 
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
3. เอกสารที่ต้องส่ง (หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 

1.  ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

2.  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร       
ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง        
ให้เรียบร้อย) 

3.  ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th) 
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

 
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)    จ านวน 20 คน 
หลักสูตร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)   จ านวน 15 คน 
1.  คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 รับสมัครผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำยปีท่ี 6 (รับนักเรียนท่ีเรียนเน้นในกลุ่มสำระกำร    
         เรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) 
1.2 ต้องไม่เป็นผู้พิกำรหรือมีโรคต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 ตำบอดท้ังสองข้ำง 
1.2.2 ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือถ้ำมีจะต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลกำรตรวจ  

FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำงกำร
ตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและ
กำรปฏิบัติงำน (ส ำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีอำหำร)   

1.2.3 กรณีท่ีผู้สมัครมีร่ำงกำยทุพพลภำพหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ใน 
  ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ 

2. วิธีการคัดเลือก 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

1.  ใช้คะแนน 
      GPAX        ค่ำน้ ำหนัก 20% 
      O-NET       ค่ำน้ ำหนัก 30% 
           ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 

               85  GAT ควำมถนัดท่ัวไป      ค่ำน้ ำหนัก 10% 
               71  PAT 1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์     ค่ำน้ ำหนัก 10% 
               72  PAT 2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 30% 

2.  สอบสัมภาษณ์ 
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  

http://www.reg.su.ac.th/
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  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
 

- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1.  ใช้คะแนน 

      GPAX       ค่ำน้ ำหนัก 20% 
      O-NET       ค่ำน้ ำหนัก 30% 

               ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 
85 GAT ควำมถนัดท่ัวไป     ค่ำน้ ำหนัก 15% 
72 PAT 2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์    ค่ำน้ ำหนัก 15% 
73  PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์   ค่ำน้ ำหนัก 20% 

2.  สอบสัมภาษณ์ 
  วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ ์

  รำยงำนตัววันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30-10.00 น.  
  สัมภำษณ์ เวลำ 09.30-12.00 น.  
  ช้ัน 1 อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
3. เอกสารที่ต้องส่ง (หำกถ่ำยส ำเนำต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งในวันท่ีมำสอบสัมภำษณ์ 

1. ใบสมัครท่ีส่ังพิมพ์จำกโปรแกรมกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ สมบูรณ์ครบถ้วน ขนำด A4 ติดรูปถ่ำย         
ให้เรียบร้อย จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับท่ีใช้ในกำรสมัคร 
ท่ีมีกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน จ ำนวน 1 ฉบับ (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องให้
เรียบร้อย) 

3. ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอ็กซเรย์ร่ำงกำย (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://reg.su.ac.th)   
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 

@@@@@@@@@@ 

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

