ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยวิธพี ิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2560
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2544 เปนคณะ
ลําดับ ที่ 11 ของมหาวิทยาลั ย ศิ ลปากร ตามนโยบายขยายการศึก ษาสู ภู มิภ าคทางวิ ทยาศาสตร ป ระยุ ก ต แ ละ
เทคโนโลยี ข องรั ฐ บาลในรู ป ของวิท ยาเขตสารสนเทศ (Information Technology Campus) มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรจึงจัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเปนคณะแรกในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากประชากรโดยรอบมหาวิทยาลั ยในจังหวัดเพชรบุ รี ประจวบคีรีขันธ และจังหวั ด
ใกลเคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงสัตวและปลูกพืช ไดแก การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สัตวปก สัตว
น้ํา และทําสวนผักและผลไม
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตใหมี
พื้นความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพพื้นฐานเพื่อใหมีทักษะและความสามารถ
ในการเปนผูจัดการฟารมของตนเองใหเปนฟารมมาตรฐานโดยรักษาสิ่งแวดลอมและมีความรูดานการทําการเกษตร
ทั้งในระดับพื้ นฐานและพั ฒนาการขยายพันธุ ผลิตภัณฑจากการทําการเกษตร ผลิตภั ณฑที่เปนปจจั ยในการทํ า
การเกษตร การตลาด การสหกรณ ครอบคลุมในสาขาสัตวศาสตร เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา และเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช และธุรกิจการเกษตร
นอกจากนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนิน กิจกรรมใน
การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยเปนแหลงในการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรในบริเวณ
โดยรอบและใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย ใหโอกาสกับชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
จัดทําฟารมมาตรฐานสาธิต เพื่อใหเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว ผลิตสัตวน้ําและผลิตพืช และ
สงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวแกนักเรียน นักศึกษา ชุมชน
คณะสั ต วศาสตรแ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มุ งมั่ น ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหมีพื้นฐานความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน 4 ภาคการศึกษาแรก โดย
เนนการปฏิบัติและการศึกษาเฉพาะทางใน 4 ภาคการศึกษาหลัง รวมทั้งการฝกทักษะการปฏิบัติงานใหเกิดความ
ชํานาญในหอง ปฏิบัติการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสรางประสบการณการทํางานในฟารม
ของเกษตรกร เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของทางการเกษตร และพรอมที่
จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปนเกษตรกร เปนเจาของ
ฟารมเลี้ยงสัตว ประกอบธุรกิจการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ เปนนักวิจัย อาจารย และนักวิชาการ ซึ่งรวมไปถึงการ
ค น คว า ประยุ ก ต ใช ค วามรู ที่ เรีย นมาในการปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไ ขป ญ หาต า งๆ ให ลุ ล วงอย า งมี ระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถรับใชสังคมและประเทศชาติอยางดียิ่งดวยศักยภาพวิทยาการที่ไดบมเพาะจากสถาบันแหงนี้
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อัตลักษณของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
“สรางสรรค ใฝรู สูงาน”
พันธกิจ
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ตทางดา นสัต วศาสตร เทคโนโลยี ก ารผลิต สัต ว น้ํ า เทคโนโลยีก ารผลิ ต พื ช และธุร กิ จ
การเกษตร ที่เกง ดี มีคุณธรรมและเปนที่ยอมรับ
2. สรางวัฒนธรรมวิจัย และองคความรูใหมดานสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
3. ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและศาสตรขององคกรเพื่อสนองตอบตอการพัฒนาของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
4. อนุรักษและทํานุบํารุงภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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กําหนดการโครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ปการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ยืน่ ใบสมัครดวยตนเอง หรือสงใบสมัครสอบทางไปรษณีย
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ที่ website : http://www.asat.su.ac.th
วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560
สอบสัมภาษณ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (รายงานตัวสอบ
สัมภาษณ ตั้งแตเวลา 08.30-11.00 น.)
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผูสอบผานการสอบสัมภาษณ ที่ website : http://www.asat.su.ac.th
วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันศุกรที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมทาง Website :
www.reg.su.ac.th และชําระเงินผานธนาคาร

คาใชจายในการศึกษา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ระดับปริญญาตรี
สาขาสัตวศาสตร
ภาคการศึกษาละ
15,000 บาท
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
ภาคการศึกษาละ
15,000 บาท
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ภาคการศึกษาละ
15,000 บาท
สาขาธุรกิจการเกษตร
ภาคการศึกษาละ
23,000 บาท
ในแตละภาคการศึกษา ลงทะเบียนไมต่ํากวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
- คาหอพักนักศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ

4,500 บาท

5

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2560
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่จะใหมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค มีบทบาทในการพั ฒนา
ภูมิภาคของตนในดานตางๆ อันจะเปนการชวยขจัดปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ยังเปน การสรางผูนําและสนับสนุนใหนั กศึกษาไดมีโอกาสศึกษาและทํางานในถิ่นฐานของ
ตนเอง เพื่อพัฒนาภูมิภาคตะวันตกและภาคใตตอนบนใหมีความเขมแข็งตอไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นควร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)
ประจําปการศึกษา 2560 โดยรับสมัครนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา
ในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2560
ทั่วประเทศ

จํานวนรับโดยประมาณ

สาขาสัตวศาสตร
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
สาขาธุรกิจการเกษตร

คุณสมบัติของผูสมัคร

10
10
10
10

คน
คน
คน
คน

1. เป น ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมั ธยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า สายวิ ท ยาศาสตรคณิตศาสตร หรือ สายศิลป-คํานวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.00
2. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตางๆ ดังนี้
3.1 ตาบอดทั้ง 2 ขาง
3.2 มีความพิการของมือ แขน หรือขา ตลอดจนการรับ ฟงที่ เป นอุ ปสรรคตอการศึกษาและการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ
3.3 โรคติดยาเสพติดใหโทษ
3.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.5 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
4. ตองไมเป นผูที่อยูระหวางตกเปนจําเลยในคดีอ าญา หรือ ไม เคยตอ งคําพิ พากษาของศาลด วยการ
กระทําความผิดในคดีอาญา
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การสมัครสอบ
1. นักเรียนสามารถ Download ใบสมัครไดที่ http://www.asat.su.ac.th
2. นักเรียนกรอกใบสมัคร (แบบ สทก.1) สําหรับรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาในคณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ดวยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 พรอมแนบหลักฐาน และคา
สมัค รสอบ คนละ 300 บาท โดยแนบธนาณั ติ ห รือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ ายในนาม คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หรือ สําเนาการโอนเงินธนาคารกรุงไทย บัญชีออม
ทรัพย ชื่อบัญชี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (คาสมัครสอบ) หมายเลขบัญชี 981-8-16618-3
3. สงเอกสารมายัง ฝายวิชาการ (รับสมัคร) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู 3 ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุ รี 76120 หรือโทรสาร
หมายเลข 0-3259-4038 ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
4. ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ ในวัน อั ง คารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ เว็ บ ไซต
http://www.asat.su.ac.th
5. สอบสัมภาษณในวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
6. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ และผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะสั ตวศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ทาง Website: www.asat.su.ac.th
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนระหวางวันจันทรที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกรที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทาง website:
www.reg.su.ac.th
หมายเหตุ

1. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาดังกลาวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ
2. ผูไมมาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

7
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลว (ขนาด 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก
และแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาใบ รบ.ที่แสดงวาจบการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาที่ประทับตรา
โรงเรียน พรอมลายมือชื่อของผูอํานวยการหรือนายทะเบียน)
5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
6. คาสมัครสอบ คนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) หรือธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน (กรณีสมัครทาง
ไปรษณีย) หรือ หลักฐานแสดงการโอนเงินผานธนาคาร ทั้งนี้ผูสมัครตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตองในเอกสารสําเนาทุกฉบับ

(สทก.1)
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ใบสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2560

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

กอนกรอกขอความ โปรดอานระเบียบการคัดเลือกโดยละเอียดและกรอกขอความดวยตัวบรรจงและทําเครื่องหมาย  ในชอง 
 ชื่อผูสมัคร (นาย/นางสาว)
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยูท ี่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด
รหัสไปรษณีย
 ชื่อบิดา
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด
รหัสไปรษณีย
 ชื่อมารดา
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด
รหัสไปรษณีย

เพศ 
ป เชื้อชาติ

อายุ

ชาย 
สัญชาติ

หญิง

โทรศัพท
เชื้อชาติ

สัญชาติ

โทรศัพท
เชื้อชาติ

สัญชาติ

โทรศัพท

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
อําเภอ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
มีความประสงคจะสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในสาขา
 สาขาสัตวศาสตร
 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
 สาขาธุรกิจการเกษตร
ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในระเบียบการคัดเลือกฯ แลว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และขอรับรองวา
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบการคัดเลือกฯ ทุกประการ หากพบวาขาพเจา
ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือฝาฝนระเบียบการคัดเลือกฯ ดังกลาว หรือขอความที่ระบุในเอกสารการสมัครไมเป น
ความจริง ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทันที

ลงชื่อ
วันที่

(

)
เดือน

พ.ศ.

