ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
......................................................................
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กาหนดการรับสมัคร ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาต้น

กาหนดการ
1. การสมัคร เฉพาะทาง internet เท่านัน้
1.1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
1.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย มศก.
3 แห่ง คือ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม เพชรบุรี
2. ประกาศผังทีน่ ั่งสอบ
3. สอบข้อเขียน

รอบ 2

23 ธันวาคม 2563
- 17 กุมภาพันธ์ 2564
23 ธันวาคม 2563
- 24 กุมภาพันธ์ 2564

23 ธันวาคม 2563
- 5 พฤษภาคม 2564
23 ธันวาคม 2563
- 12 พฤษภาคม 2564

5 มีนาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564
ดูตารางสอบ
ดูตารางสอบ
ของสาขาวิชาที่สมัครสอบ ของสาขาวิชาที่สมัครสอบ
16 มีนาคม 2564
1 มิถุนายน 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ (สาหรับสาขาวิชาทีส่ ัมภาษณ์เฉพาะ
ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน)
5. สอบสัมภาษณ์

ดูตารางสอบ
ดูตารางสอบ
ของสาขาวิชาที่สมัครสอบ ของสาขาวิชาที่สมัครสอบ
30 มีนาคม 2564
15 มิถุนายน 2564
ดูประกาศ
ดูประกาศ
กองบริหารงานวิชาการ กองบริหารงานวิชาการ
1 กรกฎาคม 2564
1-4 กรกฎาคม 2564

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชา
7. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
8. ปฐมนิเทศ
9. นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน
รายวิชา
10. เปิดภาคการศึกษา


รอบ 1

5 กรกฎาคม 2564

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบวันสอบข้อเขียน และ/หรือวันสอบสัมภาษณ์ จากตารางสอบคัดเลือกของสาขาวิชาที่สมัคร
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท ตามที่หลักสูตรกาหนด จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
รับรอง
2. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่หลักสูตร/ภาควิชา/คณะวิชากาหนด (ดูรายละเอี ยดแต่ละ
สาขาวิชา)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตาม
เกณฑ์ CEFR ไม่ต่ากว่าระดับ A2 (เว้นแต่หลักสูตรกำหนดเกณฑ์ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสูงกว่ำเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยศิลปำกรกำหนด ให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่หลักสูตรนั้นกำหนด) ทั้งนี้บางหลักสูตรอาจอนุโลมให้
ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนด สมัครสอบได้ แต่จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ดังกล่าว ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือกรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ผ่านการสอบคั ดเลือกจะต้องยื่นคาร้อง
ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาล่าช้า แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมส่งผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่กาหนดก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ระดับคะแนนการทดสอบ
TOEFL
IELTS Cambridge
ITP
(band
English
scores)

ระดับ
CEFR

TOEIC
(Listening and
Reading Test)

TOEFL
iBT

A1

120-220

n/a

n/a

n/a

A2

225-545

n/a

337-459

B1

550-780

42-71

B2

785-940

72-94

C1

945-990

C2

n/a

95-120

Oxford
Online
Placement
Test

CU-TEP

100-119

0-20

n/a

n/a

120-139

21-40

14-34

460-542

4-5

140-159

41-60

35-69

543-626

5.5-6.5

160-179

61-80

70-98

627-677

7-8

180-199

81-100

99-120

n/a

9

200-230

101-120

n/a

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรกาหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม
4. การสมัคร
4.1 รับสมัครเฉพาะทาง internet เท่านั้น ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อฯ
ได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th โดยอ่านรายละเอียดและทาตามขั้นตอนที่ปรากฏในคาชี้แจงการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
4.2 ผู้สมั ครมีสิ ทธิ์ ส มัครได้หลายสาขาวิ ชา แต่หากกาหนดวั นเวลาสอบคัด เลือกตรงกัน บัณฑิ ต
วิทยาลัยจะไม่เลื่อนกาหนดสอบให้ และเมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.3 ก่อนส่งเอกสารการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อสมัครพร้อมทั้งชาระเงินค่าสมัครสอบแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและ
หลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5. หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้พร้อมใบสมัคร เว้นแต่หลักฐานรายการที่
สาขาวิชากาหนดให้นาส่งในวันอื่น
5.1 ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และลงนามผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
5.2 สาเนาเอกสารการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านธนาคาร
5.3 หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบปริญญาบัตร สาเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา
(transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท สาหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
สาหรับผู้ที่รออนุมัติปริญญาหรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายซึ่งจะสาเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ใช้หลักฐานใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสาเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 และสาเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) เท่าที่ศึกษามาจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย
5.4 หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครตามที่สาขาวิชากาหนด
5.5 หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ระบุในรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
5.6 สาเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR หรือจากสถาบันทดสอบภาษาที่มี
มาตรฐานเทียบเคียง CEFR (ถ้ามี)
5.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สาเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ
และ/หรือนามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาบัตรและ transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ
5.8 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด ผู้สมัครจะต้องแนบคาร้องขออนุมัติสมัครสอบฉบับที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรอนุมัติให้สมัครสอบและลงนามแล้ว
6. การจัดส่งเอกสารการสมัคร
6.1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนตามข้อ 5 มายัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 และวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา” พร้อมทั้ง
ระบุ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่สมัครสอบ
การส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้หาก
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สาขาวิชากาหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ไม่รับสมัคร และจะส่งเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับคืนให้กับผู้สมัคร
6.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง
ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนตามข้อ 5 ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้ง 3 แห่ง คือ
(1) ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
(2) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
(3) ห้อง ร1220 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มศก. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
7. ประกาศผังที่นั่งสอบ
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผังที่นั่งสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.graduate.su.ac.th
8. การสอบ
8.1 การสอบข้อเขียน
8.2 การสอบสัมภาษณ์
ขอให้ผู้สมัครดูรายละเอียดการสอบของสาขาวิชาที่สมัครสอบ
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยจะประกาศผลการสอบข้อเขีย นและประกาศผลการสอบคัดเลื อกทุกสาขาวิช า
(ผลการสอบสุดท้าย) ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.graduate.su.ac.th
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10. การนับระยะเวลาประสบการณ์การทางาน
สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้ประสบการณ์ทางานเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร การนับระยะเวลา
ประสบการณ์การทางานตามประกาศนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะนับถึงวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นวันสุดท้าย
11. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบคัดเลือกได้อีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบ
คัดเลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกถึงแม้ว่าสอบคัดเลือกได้ และจะไม่มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. การติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย
หากผู้สมัครมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 3 แห่ง คือ
(1) ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2849 7502 (สายตรง) หรือ
08 8229 2015
(2) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร. 0 3421 8808 หรือ
08 8229 2013
(3) ห้อง ร1220 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มศก. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โทร. 0 3259 4107
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จุไรรัตน์ นันทานิช
(รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาคปกติ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
ระดับปริญญาเอก
กรุงเทพฯ
1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. ภูมิสถาปัตยกรรม
4. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
5. ภาษาสันสกฤต
6. การจัดการ
นครปฐม
1. ทัศนศิลป์
2 . ภาษาไทย
3. ประวัติศาสตร์
4. หลักสูตรและการสอน
5. พัฒนศึกษา
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
8. เคมี
9. ฟิสิกส์
10. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
11. ชีววิทยา
12. จุลชีววิทยา
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
14. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
15. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
16. เภสัชกรรมคลินิก
17. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
18. วิศวกรรมเคมี
19. เทคโนโลยีอาหาร
20. วิศวกรรมพลังงาน
21. การจัดการงานวิศวกรรม
เพชรบุรี
1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
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ระดับปริญญาโท
กรุงเทพฯ
1. ทฤษฎีศิลป์
2. การออกแบบชุมชนเมือง
3. สถาปัตยกรรม
4. สถาปัตยกรรมไทย
5. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
6. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
7. ภูมิสถาปัตยกรรม
8. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
9. ภาษาสันสกฤต
10. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
นครปฐม
1 . ทัศนศิลป์
2 . ประวัติศาสตร์
3 . ภาษาไทย
4 . เทคโนโลยีการศึกษา
5 . พัฒนศึกษา
6 . เคมีศึกษา
7 . เคมี
8 . ฟิสิกส์
9 . ชีววิทยา
10. จุลชีววิทยา
11. สถิติประยุกต์
12. คณิตศาสตร์
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
14. เภสัชกรรมคลินิก
15. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
16. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
17. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
18. วิศวกรรมเคมี
19. เทคโนโลยีอาหาร
20. การจัดการงานวิศวกรรม
21. วิศวกรรมพลังงาน
22. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เพชรบุรี
1. สัตวศาสตร์
2 . ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
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รอบ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 12 พฤษภาคม 2564
ระดับปริญญาเอก
กรุงเทพฯ
1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2 . ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. ภูมิสถาปัตยกรรม
4. โบราณคดี
5. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
6. ภาษาสันสกฤต
7. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
8 . การจัดการ
นครปฐม
1. ภาษาไทย
2. ประวัติศาสตร์
3. การบริหารการศึกษา
4. หลักสูตรและการสอน
5. พัฒนศึกษา
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7 . การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
8. เคมี
9. ฟิสิกส์
10. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
11. ชีววิทยา
12. จุลชีววิทยา
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
14. เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
15. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
16. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
17. เภสัชกรรมคลินิก
18. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
19. วิศวกรรมเคมี
20. เทคโนโลยีชีวภาพ
21. เทคโนโลยีอาหาร
22. วิศวกรรมพลังงาน
23. การจัดการงานวิศวกรรม
เพชรบุรี
1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
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ระดับปริญญาโท
กรุงเทพฯ
1 . การออกแบบชุมชนเมือง
2 . สถาปัตยกรรม
3 . สถาปัตยกรรมไทย
4 . สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
5 . ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
6 . การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
7 . ภูมิสถาปัตยกรรม
8 . โบราณคดี
9 . จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
10. ภาษาสันสกฤต
11. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
12. มานุษยวิทยา
13. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
นครปฐม
1. ประวัติศาสตร์
2 . ภาษาไทย
3. การบริหารการศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา
5. พัฒนศึกษา
6. หลักสูตรและการสอน
7. เคมีศึกษา
8 . เคมี
9 . ฟิสิกส์
10. ชีววิทยา
11. จุลชีววิทยา
12. สถิติประยุกต์
13. คณิตศาสตร์
14. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
15. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16. เภสัชกรรมคลินิก
17. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
18. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
19. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
20. วิศวกรรมเคมี
21. เทคโนโลยีชีวภาพ
22. เทคโนโลยีอาหาร
23. การจัดการงานวิศวกรรม
24. วิศวกรรมพลังงาน
25. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
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เพชรบุรี
1. สัตวศาสตร์
2 . ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
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