
Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
00802000100 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 1. เป็นผูส้ําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร

มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืประกาศนยีบตัรอืน่ที่
กระทรวงศกึษาธกิารเทยีบเทา่ โดยมผีลการเรยีน
เฉลีย่สะสม (GPAX) ตลอดหลกัสตูร ไมต่ํา่กวา่ 
3.50 หรอื
2. เป็นผูท้ีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นปีสดุทา้ย ตาม
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื
ประกาศนยีบตัรอืน่ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
เทยีบเทา่ โดยมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
4 ภาคการศกึษา คํานวณจากผลการเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไมต่ํา่
กวา่ 3.50 หรอื
3. เป็นผูส้ําเร็จการศกึษา หรอืกําลงัศกึษาอยูใ่นปี
สดุทา้ย ตามหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื
ประกาศนยีบตัรอืน่ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
เทยีบเทา่ ซึง่เคยหรอืไดร้ับทนุแลกเปลีย่นไป
ศกึษาในตา่งประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศกึษาอยู่
ชัน้มธัยมศกึษา เชน่ ทนุ AFS ทนุ YES เป็นตน้ 
โดยตอ้งนําเอกสารแสดงผลการเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย (GPAX) ซึง่มคีา่ระดบัไม่
ตํา่กวา่ 3.50 ทีท่างโรงเรยีนออกให ้พรอ้มหนังสอื
รับรองการไดร้ับทนุแลกเปลีย่นจากทางโรงเรยีน 
โดยแนบผลการเรยีนขณะศกึษาในตา่งประเทศ
ประกอบดว้ย

1. เอกสารแสดงผลงาน ซึง่สะทอ้นถงึ
ความคดิสรา้งสรรคท์างศลิปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทกัษะและความถนัดทาง
สถาปัตยกรรม จํานวนไมเ่กนิ 20 หนา้
2. สําเนาใบประกาศเกยีรตคิณุ หรอืรางวลั
ระดบัชาต ิการแขง่ขนัทางวชิาการดา้น
คณติศาสตรห์รอืฟิสกิส ์การประกวดผลงาน
ศลิปกรรม และการออกแบบทีใ่ชท้กัษะทาง
ศลิปะ (ยอ้นหลงั 3 ปี) (ถา้ม)ี

√ - วชิาพืน้ฐานทาง
สถาปัตยกรรม

5

จํานวน
รบั

จํานวนรับ 8 คณะ 5 โครงการ 23 สาขาวชิาเอก รวมทัง้ส ิน้ 482 คน

การรบับคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2561
รหสัมหาวทิยาลยั 00800 ชือ่มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร

รอบที ่1/2 การรบัดว้ย Portfolio โดยมกีารสอบขอ้เขยีน

รหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

กลุม่เป้าหมาย : ผูส้มคัรท ัว่ไป ผูส้มคัรทีม่คีวามสามารถพเิศษ ผูส้มคัรโควตาและผูส้มคัรเครอืขา่ย
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00802000200 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม
ไทย

1. เป็นผูส้ําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร
มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืประกาศนยีบตัรอืน่ที่
กระทรวงศกึษาธกิารเทยีบเทา่ โดยมผีลการเรยีน
เฉลีย่สะสม (GPAX) ตลอดหลกัสตูร ไมต่ํา่กวา่ 
3.50 หรอื
2. เป็นผูท้ีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นปีสดุทา้ย ตาม
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื
ประกาศนยีบตัรอืน่ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
เทยีบเทา่ โดยมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
4 ภาคการศกึษา คํานวณจากผลการเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไมต่ํา่
กวา่ 3.50 หรอื
3. เป็นผูส้ําเร็จการศกึษา หรอืกําลงัศกึษาอยูใ่นปี
สดุทา้ย ตามหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื
ประกาศนยีบตัรอืน่ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
เทยีบเทา่ ซึง่เคยหรอืไดร้ับทนุแลกเปลีย่นไป
ศกึษาในตา่งประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศกึษาอยู่
ชัน้มธัยมศกึษา เชน่ ทนุ AFS ทนุ YES เป็นตน้ 
โดยตอ้งนําเอกสารแสดงผลการเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย (GPAX) ซึง่มคีา่ระดบัไม่
ตํา่กวา่ 3.50 ทีท่างโรงเรยีนออกให ้พรอ้มหนังสอื
รับรองการไดร้ับทนุแลกเปลีย่นจากทางโรงเรยีน 
โดยแนบผลการเรยีนขณะศกึษาในตา่งประเทศ
ประกอบดว้ย

1. เอกสารแสดงผลงาน ซึง่สะทอ้นถงึ
ความคดิสรา้งสรรคท์างศลิปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถ ทกัษะและความถนัดทาง
สถาปัตยกรรม จํานวนไมเ่กนิ 20 หนา้
2.  สําเนาใบประกาศเกยีรตคิณุ หรอืรางวลั
ระดบัชาต ิการแขง่ขนัทางวชิาการดา้น
คณติศาสตรห์รอืฟิสกิส ์การประกวดผลงาน
ศลิปกรรม และการออกแบบทีใ่ชท้กัษะทาง
ศลิปะ (ยอ้นหลงั 3 ปี) (ถา้ม)ี

√ - วชิาพืน้ฐานทาง
สถาปัตยกรรม

5
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00803000100 คณะโบราณคดี
(โครงการผูม้คีวามสามารถ
พเิศษดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
ดนตรไีทย หรอืขบัรอ้งเพลง
ไทยเดมิ หรอือกัษรโบราณ
ทอ้งถิน่)

สาขาวชิาโบราณคดี 1. กรณีทีส่ําเร็จการศกึษาแลว้ ตอ้งมผีลการเรยีนเฉลีย่
สะสมตลอดหลักสตูรมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่
 ไมต่ํ่ากวา่ 2.00 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในกลุม่
สาระการเรยีนรู ้ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาตา่งประเทศ
 แตล่ะกลุม่ไมต่ํ่ากวา่ 2.50
2. กรณีทีก่ําลังศกึษาอยูใ่นหลักสตูรมัธยมศกึษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ ใหใ้ชผ้ลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาค
การศกึษา ไมต่ํ่ากวา่ 2.00 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม
ในกลุม่สาระการเรยีนรู ้ภาษาไทย สงัคมศกึษา 
ภาษาตา่งประเทศ แตล่ะกลุม่ไมต่ํ่ากวา่ 2.50
3. รับสมัครเฉพาะผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ (มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ดา้นประวตัศิาสตร–์
วฒันธรรมทอ้งถิน่) เทา่นัน้ ตามเกณฑ ์ดังนี ้
   3.1 เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่
 โดยเคยเขา้แขง่ขันระดับจังหวดัขึน้ไป ทีไ่ดร้ับการรับรอง
จากสถาบันการศกึษาระดับอดุมศกึษา หรอืจากหน่วยงาน
ระดับจังหวดั (ตอ้งไดร้ับรางวลัชนะเลศิหรอืไดอ้ันดับหนึง่)
   3.2 เป็นมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ หรอืปฏบิัตงิานเทยีบเทา่ใน
พพิธิภัณฑห์รอืพพิธิภัณฑช์มุชนในระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 500 ชัว่โมง โดยมี
หลักฐานการปฏบิัตงิานมาแสดง เชน่หนังสอืรับรองการ
ปฏบิัตงิาน หรอืบันทกึการลงเวลาปฏบิัตงิาน หรอืหนังสอื
รับรองจากผูบ้ังคับบัญชาสงูสดุของหน่วยงานหรอื
บคุลากรระดับหัวหนา้/ผูอ้ํานวยการของพพิธิภัณฑห์รอืยืน่
เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
   3.3 เป็นผูท้ีเ่คยเขา้รว่มโครงการเพิม่พนูประสบการณ์
วจิัยและการปฏบิัตงิานโบราณคด ีซึง่จัดโดยภาควชิา
โบราณคด ีโดยมปีระกาศนยีบัตรการเขา้รว่มโครงการ
   3.4 ภาควชิาโบราณคดขีอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณา
ผลการรับรองจากสถาบันการศกึษาหรอืหน่วยงานระดับ
จังหวดั หรอืประกาศนยีบัตรรับรองการปฏบิัตงิาน

ดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ (มคัคเุทศกท์อ้งถิน่, 
ประวตัศิาสตร–์วฒันธรรมทอ้งถิน่) เทา่นัน้ 
โดยเป็นสําเนาเกยีรตบิตัรรางวลัชนะเลศิ 
หรอืสําเนาเกยีรตบิตัรรางวลัอนัดบัหนึง่ใน
ระดบัจังหวดัขึน้ไป หรอืสําเนาเอกสาร
รับรองการปฏบิตังิานมคัคเุทศกท์อ้งถิน่หรอื
เทยีบเทา่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
 หรอืสําเนาประกาศนยีบตัรการเขา้รว่ม
โครงการเพิม่พนูประสบการณ์วจิัยและการ
ปฏบิตังิานโบราณคด ีซึง่จัดโดยภาควชิา
โบราณคดี

1. บคุลกิภาพ (25 
คะแนน) 
2. ทศันคต ิ(25 คะแนน) 
3. ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั
สาขาวชิา (50 คะแนน)

- 5
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00803000200 คณะโบราณคดี
(โครงการผูม้คีวามสามารถ
พเิศษดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
ดนตรไีทย หรอืขบัรอ้งเพลง
ไทยเดมิ หรอือกัษรโบราณ
ทอ้งถิน่)

สาขาวชิาภาษาไทย 1. กรณีทีส่ําเร็จการศกึษาแลว้ ตอ้งมผีลการเรยีน
เฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอืเทยีบเทา่ ไมต่ํา่กวา่ 2.00 และมผีลการเรยีน
เฉลีย่สะสมในกลุม่สาระการเรยีนรู ้ภาษาไทย 
สงัคมศกึษา ภาษาตา่งประเทศ แตล่ะกลุม่ไมต่ํา่
กวา่ 2.00
2. กรณีทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ ใหใ้ชผ้ลการเรยีนเฉลีย่
สะสม 5 ภาคการศกึษา ไมต่ํา่กวา่ 2.00 และมผีล
การเรยีนเฉลีย่สะสมในกลุม่สาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาตา่งประเทศ แตล่ะ
กลุม่ไมต่ํา่กวา่ 2.00
3. เงือ่นไขอืน่ ๆ รับสมคัรเฉพาะผูท้ีม่ ี
ความสามารถดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ (ดนตรไีทย 
หรอืขบัรอ้งเพลงไทยเดมิ หรอือกัษรโบราณ
ทอ้งถิน่) เทา่นัน้ ตอ้งไดร้ับรางวลัประกวดดนตรี
ไทย หรอืขบัรอ้งเพลงไทยเดมิ ในลําดบัที ่1,2,3 
หรอืเทยีบเทา่หรอืเคยเขา้รว่มโครงการอบรม
อกัษรโบราณทอ้งถิน่

ดา้นดนตรไีทย และขบัรอ้งเพลงไทยเดมิ 
หรอือกัษรโบราณทอ้งถิน่ โดยเป็นสําเนาใบ
ประกาศนยีบตัรหรอืใบรางวลัดา้นดนตรไีทย
 หรอืขบัรอ้งเพลงไทยเดมิ ในลําดบัที ่1,2,3
 หรอืเทยีบเทา่ หรอืประกาศนยีบตัรรับรอง
การเขา้รว่มโครงการอบรมอกัษรโบราณ
ทอ้งถิน่

1. บคุลกิภาพ (25 
คะแนน) 
2. ทศันคต ิ(25 คะแนน) 
3. ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั
สาขาวชิา (50 คะแนน)
4. ทดสอบทกัษะ
ความสามารถทางดนตรี
ไทยและขบัรอ้งเพลง
ไทยเดมิหรอือกัษร
โบราณทอ้งถิน่ (100 
คะแนน)

- 10
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00803000800 คณะโบราณคดี
(โครงการผูม้คีวามสามารถ
พเิศษดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
ดนตรไีทย หรอืขบัรอ้งเพลง
ไทยเดมิ หรอือกัษรโบราณ
ทอ้งถิน่)

สาขาวชิาประวตัศิาสตร์
ทอ้งถิน่

1. กรณีทีส่ําเร็จการศกึษาแลว้ ตอ้งมผีลการเรยีนเฉลีย่
สะสมตลอดหลักสตูรมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่
 ไมต่ํ่ากวา่ 2.00 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมในกลุม่
สาระการเรยีนรู ้ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาตา่งประเทศ
 แตล่ะกลุม่ไมต่ํ่ากวา่ 2.50
2. กรณีทีก่ําลังศกึษาอยูใ่นหลักสตูรมัธยมศกึษาตอน
ปลายหรอืเทยีบเทา่ ใหใ้ชผ้ลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาค
การศกึษา ไมต่ํ่ากวา่ 2.00 และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม
ในกลุม่สาระการเรยีนรู ้ภาษาไทย สงัคมศกึษา 
ภาษาตา่งประเทศ แตล่ะกลุม่ไมต่ํ่ากวา่ 2.50
3. รับสมัครเฉพาะผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ (มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ดา้นประวตัศิาสตร–์
วฒันธรรมทอ้งถิน่) เทา่นัน้ ตามเกณฑ ์ดังนี ้
   3.1 เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่
 โดยเคยเขา้แขง่ขันระดับจังหวดัขึน้ไป ทีไ่ดร้ับการรับรอง
จากสถาบันการศกึษาระดับอดุมศกึษา หรอืจากหน่วยงาน
ระดับจังหวดั (ตอ้งไดร้ับรางวลัชนะเลศิหรอืไดอ้ันดับหนึง่)
   3.2 เป็นมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ หรอืปฏบิัตงิานเทยีบเทา่ใน
พพิธิภัณฑห์รอืพพิธิภัณฑช์มุชนในระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 500 ชัว่โมง โดยมี
หลักฐานการปฏบิัตงิานมาแสดง เชน่หนังสอืรับรองการ
ปฏบิัตงิาน หรอืบันทกึการลงเวลาปฏบิัตงิาน หรอืหนังสอื
รับรองจากผูบ้ังคับบัญชาสงูสดุของหน่วยงานหรอื
บคุลากรระดับหัวหนา้/ผูอ้ํานวยการของพพิธิภัณฑห์รอืยืน่
เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
   3.3 เป็นผูท้ีเ่คยเขา้รว่มโครงการเพิม่พนูประสบการณ์
ดา้นวฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว และพพิธิภัณฑ ์ซึง่จัดโดย
หน่วยงานดา้นวฒันธรรม และมปีระกาศนยีบัตรการเขา้
รว่มโครงการ
   3.4 สาขาวชิาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ขอสงวนสทิธิใ์น
การพจิารณาผลการรับรองจากสถาบันการศกึษาหรอื
หน่วยงานระดับจังหวดั หรอืประกาศนยีบัตรรับรองการ
ปฏบิัตงิาน

ดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ (มคัคเุทศกท์อ้งถิน่, 
ประวตัศิาสตร–์วฒันธรรมทอ้งถิน่) เทา่นัน้ 
โดยเป็นสําเนาเกยีรตบิตัรรางวลัชนะเลศิ 
หรอืสําเนาเกยีรตบิตัรรางวลัอนัดบัหนึง่ใน
ระดบัจังหวดัขึน้ไป หรอืสําเนาเอกสาร
รับรองการปฏบิตังิานมคัคเุทศกท์อ้งถิน่หรอื
เทยีบเทา่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
 หรอืสําเนาประกาศนยีบตัรการเขา้รว่ม
โครงการเพิม่พนูประสบการณ์ดา้นวฒันธรรม
 การทอ่งเทีย่ว และพพิธิภัณฑ ์ซึง่จัดโดย
หน่วยงานดา้นวฒันธรรม

1. บคุลกิภาพ (25 
คะแนน) 
2. ทศันคต ิ(25 คะแนน) 
3. ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั
สาขาวชิา (50 คะแนน)

- 5

00804000102 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาการออกแบบ
ภายใน

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาออกแบบภายใน

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาออกแบบภายใน
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

60
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00804000202 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาการออกแบบ
นเิทศศลิป์

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาออกแบบนเิทศศลิป์

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาออกแบบนเิทศ
ศลิป์
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

44

00804000302 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาการออกแบบ
ผลติภัณฑ์

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาออกแบบผลติภัณฑ์

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาออกแบบ
ผลติภัณฑ์
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

30

00804000402 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาประยกุต
ศลิปศกึษา

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาประยกุตศลิปศกึษา

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาประยกุตศลิปศกึษา
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

40

00804000502 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาเครือ่งเคลอืบ
ดนิเผา

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาเครือ่งเคลอืบดนิเผา

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาเครือ่งเคลอืบดนิ
เผา
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

28
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00804000602 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาออกแบบ
เครือ่งประดบั

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาออกแบบ
เครือ่งประดบั

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาออกแบบ
เครือ่งประดบั
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

30

00804001202 คณะมณัฑนศลิป์
(โครงการรับผูม้คีวามสามารถ
ดา้นศลิปะการออกแบบและ
สนใจเขา้ศกึษาคณะ
มณัฑนศลิป์)

สาขาวชิาการออกแบบ
เครือ่งแตง่กาย

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา

1. มเีอกสาร Portfolio แสดงความ สามารถ
ดา้นศลิปะและการออกแบบ ขนาด เอ 4 
ประกอบดว้ย ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา / 
ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 
10 ชิน้งาน  /  ผลงานศลิปะและการ
ออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน ลงนามรับรอง
ผลงานของตนเองทกุผลงาน  และเกยีรติ
บตัรการเขา้รว่มกจิกรรม การประกวดดา้น
ศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
2. มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 คะแนน

ผูผ้า่นการคดัเลอืกจาก 
Portfolio และวชิาเฉพาะ
- วชิาวาดเสน้มณัฑนศลิป์
- วชิาออกแบบเครือ่ง
แตง่กาย

1. วชิาวาดเสน้
มณัฑนศลิป์ 
2. วชิาออกแบบเครือ่ง
แตง่กาย
- มคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 50 
คะแนน

40

เอกสารประกอบการสมคัรคณะมณัฑนศลิป์ ผูส้มคัรตอ้งสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี้
1) ใบสมคัรทีส่ัง่พมิพจ์ากโปรแกรมการรับสมคัรทางเวปไซตใ์หเ้รยีบรอ้ย สมบรูณ์ครบถว้น บนกระดาษขาว ขนาด A4 พรอ้มตดิรปูถา่ย   
2)  ระเบยีนแสดงผลการเรยีนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานชว่งชัน้ที ่4 (ปพ. 1) จํานวน 5 ภาคการศกึษา (ม.4-ม.6)
3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูส้มคัร (ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง)
4) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทีม่คีณุภาพแสดงออกถงึความสามารถดา้นศลิปะและการออกแบบขนาด A4 มเีนือ้หาประกอบดว้ย
 สว่นที ่1 ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา
 สว่นที ่2  ผลงานและเกยีรตปิระวตั ิใหผู้ส้มคัรลงนามรับรองผลงานของตนเองทกุผลงาน  
             - ผลงานวาดเสน้มณัฑนศลิป์ จํานวนไมเ่กนิ 10 ชิน้งาน 
             - ผลงานศลิปะและการออกแบบ ไมเ่กนิ 20 ชิน้งาน 
             - เกยีรตบิตัรการเขา้รว่มกจิกรรม /การประกวดดา้นศลิปะการออกแบบ (ถา้ม)ี
ทัง้นี ้ขอสงวนสทิธไิมส่ง่คนื เมือ่การคดัเลอืกสิน้สดุแลว้
ใหผู้ส้มคัรสง่ใบสมคัรทีด่ําเนนิการสมคัรและสัง่พมิพท์างเว็บไซต ์พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานการสมคัรสอบทางไปรษณียแ์บบลงทะเบยีนเทา่นัน้ (เอกสาร 1 ซองตอ่ผูส้มคัร 1 คน)
จา่หนา้ถงึโครงการรับผูม้คีวามสามารถดา้นศลิปะการออกแบบและสนใจเขา้ศกึษาคณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ปีการศกึษา 2561
สํานักงานคณบดคีณะมณัฑนศลิป์อาคารศลิป์ พรีะศร ี3
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมอืงจังหวดันครปฐม 73000
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00806001000 คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาการสอน
ภาษาจนีในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา (10 คะแนน)
2. GAT/PAT (คะแนนรวม 3 วชิา 50 คะแนน) 
   75 - PAT 5
   85 - GAT 
   80 - PAT 7.4

Portfolio ไมน่ํามาคดิคะแนน
1. ผลงานการรว่มโครงการดา้นภาษาจนี
2. ผลงานรว่มแขง่ขนัดา้นกจิกรรมภาษาจนี
3. หลกัฐานอืน่ ๆ ทีแ่สดงความรู ้
ความสามารถดา้นภาษาจนี เชน่ คะแนน 
HSK ประกาศนยีบตัร (ถา้ม)ี

40 คะแนน - 10

00806001038 คณะศกึษาศาสตร์
(โครงการเพิม่พเิศษ)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาจนีในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา (10 คะแนน)
2. GAT/PAT (คะแนนรวม 3 วชิา 50 คะแนน) 
   75 - PAT 5
   85 - GAT 
   80 - PAT 7.5

Portfolio ไมน่ํามาคดิคะแนน
1. ผลงานการรว่มโครงการดา้นภาษาจนี
2. ผลงานรว่มแขง่ขนัดา้นกจิกรรมภาษาจนี
3. หลกัฐานอืน่ ๆ ทีแ่สดงความรู ้
ความสามารถดา้นภาษาจนี เชน่ คะแนน 
HSK ประกาศนยีบตัร (ถา้ม)ี

40 คะแนน - 10

00806000638 คณะศกึษาศาสตร์
(โครงการเพิม่พเิศษ)

สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา (10 คะแนน)
2. GAT/PAT (คะแนนรวม 2 วชิา 50 คะแนน) 
   75 - PAT 5
   85 - GAT

Portfolio ไมน่ํามาคดิคะแนน
1. ผลงานการเขา้รว่มโครงการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ/การประชาสมัพนัธ/์
การนําเสนอ/พธิกีร/การแสดง
2. การประกวดและแขง่ขนัการแสดง/พธิกีร/
การทําสือ่มลัตมิเีดยี/คอมพวิเตอร/์งาน
นทิรรศการ/งานถา่ยภาพ/การประกวด
ภาพถา่ย (ฯลฯ)
3. ผลงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

40 คะแนน - 20

00806000940 คณะศกึษาศาสตร์
(โครงการสานฝันสูค่วามเป็น
เลศิทางการกฬีาพฒันา
นักวทิยาศาสตรก์ารกฬีารุน่
ใหม)่

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การกฬีา

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา (10 คะแนน)
2. เงือ่นไขอืน่ ๆ 
   2.1 เป็นนักกฬีาเยาวชนทมีชาตไิทย/นักเรยีน
ไทย/นักกฬีาทมีชาต ิอยา่งนอ้ย 1 ปี (ไดส้ทิธิเ์ขา้
ศกึษา และทนุการศกึษา "ยกเวน้คา่หน่วยกติ 1 ปี
การศกึษา")
   2.2 เป็นนักกฬีาในระดบัตวัแทนจังหวดั/ตวัแทน
เขตการศกึษา/ขึน้ไปตอ่เนือ่ง 2 ปี จนถงึวนัสมคัร
 หรอื ไดร้ับการรับรองจากสมาคมหรอืองคก์รที่
เชือ่ถอืไดว้า่มคีวามสามารถพเิศษทางกฬีา (จะ
ไดร้ับสทิธิเ์ขา้ศกึษาตอ่แตไ่มไ่ดร้ับทนุการศกึษา)
    ภายหลงัหากนักกฬีามศีกัยภาพทีจ่ะพฒันา
ความสามารถทางกฬีาเทยีบเทา่หรอืใกลเ้คยีงใน
ขอ้ 1. จะไดร้ับทนุ "ยกเวน้คา่หน่วยกติ 1 ปี
การศกึษา" ในปีการศกึษาถดัไป

Portfolio ไมน่ํามาคดิคะแนน
1. ผลงานการแขง่ขนักฬีาระดบัจังหวดัขึน้ไป
2. ผลงานดา้นการกฬีาอืน่ ๆ ทีส่มาคมกฬีา
รับรองผลการแขง่ขนั
   หมายเหต ุ: ตอ้งมผีลการแขง่ขนัในอนัดบั
 1 - 2  หรอื มใีบประกาศรับรอง

50 คะแนน ทดสอบทกัษะเฉพาะ
ทางดา้นกฬีา 
(40 คะแนน)

40

Page 8 of 12



Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00810000100 คณะดรุยิางคศาสตร์ สาขาวชิาการแสดงดนตรี - 1. ผลการสอบวดัระดบัมาตรฐานทางดนตรี
จากสถาบนัดนตร ีอาท ิ ประกาศนยีบตัร
หลกัสตูรสอบของTrinity, ประกาศนยีบตัร
ความถนัดดา้นดนตรวีธิศีลิปากร (SUFM 
Music Craftmanship Certificate) (ถา้ม)ี
2. ประกาศนยีบตัรการไดร้ับรางวลัตา่งๆ 
ทางดา้นดนตรี
3. รายละเอยีดการทํากจิกรรมทางดนตร ี
พรอ้มภาพกจิกรรม
   3.1 VDO  การแสดงดนตร ีความยาวไม่
นอ้ยกวา่ 7 นาที
   3.2 ใบรับรองความสามารถ และความ
ประพฤต ิ จากอาจารยห์รอืผูเ้กีย่วขอ้ง 2 ทา่น
(40 คะแนน)

20 คะแนน ทดสอบความสามารถใน
การปฏบิตัดินตรี
คลาสสกิหรอืดนตรแีจ๊ส 
โดยนําเครือ่งดนตรมีา
ดว้ย (เฉพาะผูผ้า่นการ
คดัเลอืกจาก Portfolio) 
(40 คะแนน)

10

00810000200 คณะดรุยิางคศาสตร์ สาขาวชิาดนตรแีจ๊ส - 1. ผลการสอบวดัระดบัมาตรฐานทางดนตรี
จากสถาบนัดนตร ีอาท ิ ประกาศนยีบตัร
หลกัสตูรสอบของTrinity, ประกาศนยีบตัร
ความถนัดดา้นดนตรวีธิศีลิปากร (SUFM 
Music Craftmanship Certificate) (ถา้ม)ี
2. ประกาศนยีบตัรการไดร้ับรางวลัตา่งๆ 
ทางดา้นดนตรี
3. รายละเอยีดการทํากจิกรรมทางดนตร ี
พรอ้มภาพกจิกรรม
4. VDO  การแสดงดนตร ีความยาวไมน่อ้ย
กวา่ 7 นาที
5. ใบรับรองความสามารถ และความ
ประพฤต ิ จากอาจารยห์รอืผูเ้กีย่วขอ้ง 2 ทา่น
(40 คะแนน)

20 คะแนน ทดสอบความสามารถใน
การปฏบิตัดินตรี
คลาสสกิหรอืดนตรแีจ๊ส 
โดยนําเครือ่งดนตรมีา
ดว้ย (เฉพาะผูผ้า่นการ
คดัเลอืกจาก Portfolio) 
(40 คะแนน)

15
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00810000300 คณะดรุยิางคศาสตร์ สาขาวชิาดนตรเีชงิ
พาณชิย์

- 1. ผลการสอบวดัระดบัมาตรฐานทางดนตรี
จากสถาบนัดนตร ีอาท ิ ประกาศนยีบตัร
หลกัสตูรสอบของTrinity, ประกาศนยีบตัร
ความถนัดดา้นดนตรวีธิศีลิปากร (SUFM 
Music Craftmanship Certificate) (ถา้ม)ี
2. ประกาศนยีบตัรการไดร้ับรางวลัตา่งๆ 
ทางดา้นดนตรี
3. รายละเอยีดการทํากจิกรรมทางดนตร ี
พรอ้มภาพกจิกรรม
4. VDO  การแสดงดนตร ีความยาวไมน่อ้ย
กวา่ 7 นาที
5. ใบรับรองความสามารถ และความ
ประพฤต ิ จากอาจารยห์รอืผูเ้กีย่วขอ้ง 2 
ทา่น 
6. ผลงานการประพนัธเ์พลงทีไ่ดร้ับการ
เผยแพรท่างสือ่ออนไลน ์อาท ิ
YouTube.com, Fungjai.com หรอืสือ่
ออนไลนท์ีม่กีจิกรรมในลกัษณะใกลเ้คยีง
กบัเว็ปไซตท์ีก่ําหนด พรอ้มอธบิายประวตัิ
ความเป็นมาและความสําเร็จของผลงาน
(40 คะแนน)

20 คะแนน ทดสอบความสามารถใน
การปฏบิตัดินตรี
คลาสสกิหรอืดนตรแีจ๊ส 
โดยนําเครือ่งดนตรมีา
ดว้ย (เฉพาะผูผ้า่นการ
คดัเลอืกจาก Portfolio) 
(40 คะแนน)

10

00810000400 คณะดรุยิางคศาสตร์ สาขาวชิาดนตรแีละ
ธรุกจิบนัเทงิ

เฉพาะผูม้ปีระสบการณ์ในวงการดนตรแีละบนัเทงิ
1. ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 5 ภาค
การศกึษา ไมต่ํา่กวา่ 2.00

1. VDO  (ความยาว 2 นาท)ี แนะนําชือ่
พรอ้มประวตัสิว่นตวัและกจิกรรมทีเ่คยทําใน
ระหวา่งการศกึษา บอกเหตผุลทีเ่ลอืกเขา้
ศกึษาในสาขาดนตรแีละธรุกจิบนัเทงิ บอก
สิง่ทีมุ่ง่หวงัหลงัจบการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา 
2. หลกัฐานทางการศกึษา Transcript 
อยา่งนอ้ย 5 ภาคการศกึษา
3. ประกาศนยีบตัรการไดร้ับรางวลัตา่ง ๆ 
4. รายละเอยีดการทํากจิกรรม พรอ้มภาพ
กจิกรรม
(80 คะแนน)

เฉพาะผูผ้า่นการคดัเลอืก
จาก Portfolio (20 

คะแนน)

- 5
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00812001000 คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
โรงแรม (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ

- 40 / 100 percent 60 / 100 percent ผลคะแนน TOEFL หรอื 
IELTS ภายในระยะเวลา
ไมเ่กนิ 2 ปี สามารถใช ้
ยกเวน้การสอบวดัผล
ภาษาองักฤษได ้
   • TOEFL (PBT = 500 
/ CBT = 173 / IBT = 
61)   
   • IELTS (5.5)      
   • SAT (Reading and 
Writing Score = 450)

30

00890000300 วทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาออกแบบ
สือ่สารดจิทิลั (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) = 2.50 / 
4.00 scale

60 / 100 percent 40 / 100 percent ผลคะแนน TOEFL หรอื 
IELTS ภายในระยะเวลา
ไมเ่กนิ 2 ปี สามารถใช ้
ยกเวน้การสอบวดัผล
ภาษาองักฤษได ้
   • TOEFL (PBT = 500 
/ CBT = 173 / IBT = 
61)   
   • IELTS (5.5)      
   • SAT (Reading and 
Writing Score = 450)

10

00890000400 วทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาการตลาดการ
จัดงานและกจิกรรม
สนัทนาการ (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) = 2.50 / 
4.00 scale

40 / 100 percent 60 / 100 percent ผลคะแนน TOEFL หรอื 
IELTS ภายในระยะเวลา
ไมเ่กนิ 2 ปี สามารถใช ้
ยกเวน้การสอบวดัผล
ภาษาองักฤษได ้
   • TOEFL (PBT = 500 
/ CBT = 173 / IBT = 
61)   
   • IELTS (5.5)      
   • SAT (Reading and 
Writing Score = 450)

10
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Portfolio สมัภาษณ์ สอบวชิาเฉพาะ
จํานวน

รบัรหสั ชือ่คณะ/โครงการ สาขาวชิา คณุสมบตัเิฉพาะ วธิกีารสอบคดัเลอืก

00890000500 วทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาการจัดการตรา
สนิคา้หรหูรา (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ

1. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) = 2.50 / 
4.00 scale

40 / 100 percent 60 / 100 percent ผลคะแนน TOEFL หรอื 
IELTS ภายในระยะเวลา
ไมเ่กนิ 2 ปี สามารถใช ้
ยกเวน้การสอบวดัผล
ภาษาองักฤษได ้
   • TOEFL (PBT = 500 
/ CBT = 173 / IBT = 
61)   
   • IELTS (5.5)      
   • SAT (Reading and 
Writing Score = 450)

10
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